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DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
7063

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.
I

La reducció de la morositat de les administracions públiques constitueix un element
imprescindible per millorar la competitivitat de l’economia espanyola, atès que comporta
reduir les necessitats de finançament de les empreses, cosa que els permet aprofitar
millor les seves oportunitats de negoci i facilitar el creixement econòmic.
Per això, l’informe de la Comissió per a la Reforma de les Administracions Públiques
conté algunes propostes de reformes estructurals per eradicar la morositat de les
administracions públiques. D’aquesta manera l’impuls de la factura electrònica i la creació
del registre comptable han de permetre agilitzar els procediments de pagament al
proveïdor, donar certesa de les factures pendents de pagament existents, i millorar els
controls comptables als efectes del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària
i sostenibilitat financera.
Totes dues eines, la factura electrònica i el registre comptable, han de contribuir al
seguiment de la morositat a través d’un indicador, el període mitjà de pagaments, que ha
de visualitzar el volum de deute comercial de les administracions. El control del deute
comercial s’ha d’elevar a principi de sostenibilitat financera, la qual cosa comporta
l’aplicació dels mecanismes de control de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.
Perquè les noves reformes estructurals en aquest àmbit siguin plenament eficaces, és
necessari aprovar algunes mesures conjunturals, extraordinàries i urgents que ajudin les
administracions a complir els nous controls i canvis estructurals de funcionament.
II
El títol I estableix una tercera i última fase de l’anomenat mecanisme de finançament
per al pagament a proveïdors, que, com a mesura conjuntural i extraordinària, ajudi les
administracions autonòmiques i locals a reduir el deute comercial acumulat i puguin
complir de manera immediata les noves regles en el futur vinculades al control del deute
comercial. Es tracta de posar el comptador del deute comercial a zero amb caràcter previ
a la implantació de la factura electrònica, del registre comptable, del període mitjà de
pagaments i, en darrera instància, dels controls de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
El Govern va aprovar l’any passat 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 que
posteriorment es va fer extensible a les comunitats autònomes mitjançant un Acord del
Consell de Política Fiscal i Financera de 6 de març de 2012. Així mateix, es va crear un
Fons per al finançament de pagaments a proveïdors, mitjançant el Reial decret llei 7/2012,
de 9 de març.
La normativa esmentada va establir un mecanisme extraordinari de finançament per
al pagament i la cancel·lació dels deutes contrets amb els proveïdors de les entitats locals
i les comunitats autònomes, al mateix temps que es facilitava a les administracions
públiques endeutades la formalització de préstecs a llarg termini, si bé amb l’exigència
d’una condicionalitat fiscal i financera que es va concretar, entre d’altres elements, en el
requisit de disposar de plans d’ajust.
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Davant els efectes favorables d’aquest mecanisme, tant sobre el producte interior brut
com sobre la creació i el manteniment d’ocupacions directes, el Govern, mitjançant
l’aprovació del Reial decret llei 4/2013, de 22 de febrer, de mesures de suport a
l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació d’ocupació, va posar en marxa una
segona fase del mecanisme esmentat en què se n’ampliava tant l’àmbit objectiu com
subjectiu, i va permetre per primera vegada que hi entressin les mancomunitats de
municipis i les entitats locals del País Basc i Navarra.
Mitjançant el present Reial decret llei es posa en marxa una última i tercera fase del
mecanisme esmentat, en la qual novament s’amplia tant l’àmbit subjectiu com objectiu
d’aplicació i s’estableixen les especialitats del procediment necessàries amb l’objectiu
d’ajudar les comunitats autònomes i les entitats locals a reduir el deute comercial acumulat
i que puguin estar en millors condicions de complir les noves reformes estructurals de
control del deute comercial.
D’aquesta manera, per primera vegada es poden incloure les obligacions adquirides
per les universitats públiques de les comunitats autònomes, en els termes que estableix el
Reial decret llei, així com les derivades d’indemnitzacions per expropiacions reconegudes
en sentència judicial ferma, amb determinats límits, les transferències de les comunitats
autònomes a entitats locals derivades d’alguna de les relacions jurídiques que preveu el
Reial decret llei, o les transferències a institucions sense finalitat de lucre, entre d’altres.
Una altra de les novetats principals d’aquesta nova i última fase és la protecció
especial atorgada als subcontractistes i a la resta de creditors dels proveïdors dels quals
les administracions són deutores. Per a això, es facilita informació a aquests creditors
perquè puguin conèixer en qualsevol moment si els seus deutors han de cobrar els deutes
amb les administracions a través d’aquest mecanisme, i en quin moment. L’accés a
aquesta informació els ha de facilitar la presa de decisions sobre el cobrament dels deutes
pendents amb aquests proveïdors de les administracions, la qual cosa ha de permetre
estendre l’efecte econòmic dinamitzador a la resta de la cadena de pagaments.
En aquest sentit, aquesta última fase ha de permetre saldar el deute comercial
acumulat per entitats locals i comunitats autònomes, i ha de contribuir d’aquesta manera
a eradicar la morositat de les administracions públiques.
El capítol I regula l’objecte, defineix el concepte de proveïdor i regula l’àmbit objectiu
d’aplicació, entre d’altres elements.
El capítol II, de disposicions aplicables a les comunitats autònomes, estableix l’àmbit
subjectiu d’aplicació, la necessària comptabilització prèvia de les obligacions objecte
d’aquesta nova fase, les especialitats procedimentals relatives al subministrament
d’informació i al pagament de factures, així com la necessària revisió dels plans d’ajust de
conformitat amb les noves operacions de crèdit concertades.
El capítol III, sobre disposicions aplicables a les entitats locals, regula l’àmbit subjectiu
d’aplicació, la necessària comptabilització prèvia de les obligacions objecte d’aquesta
nova fase, les especialitats relatives al procediment per al subministrament d’informació i
als plans d’ajust.
III
Els retards acumulats dels municipis en el pagament de les seves obligacions,
especialment les que han contret amb els proveïdors, repercuteixen negativament en la
seva liquiditat i acaben generant problemes estructurals de solvència.
Com a complement a les mesures que preveu el títol I, per alleujar aquesta situació, el
Govern, a través d’aquest Reial decret llei, posa a disposició dels municipis que estiguin
en situacions d’especial dificultat un conjunt de mesures extraordinàries i urgents de
suport a la liquiditat, de caràcter temporal i voluntari, que els permeti fer front a aquests
problemes, sempre que compleixin les degudes condicions fiscals i financeres, tal com
exigeix la disposició addicional primera de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
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Entre aquestes mesures destaquen les relatives a l’àmbit de la participació dels tributs
de l’Estat, als deutes generats amb els creditors públics, al règim d’endeutament o al
finançament dels romanents de tresoreria negatius.
En atenció al principi d’eficiència en l’assignació i la utilització dels recursos públics
que regula l’article set de l’esmentada Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, aquestes
mesures es posen a disposició només dels municipis que presentin més problemes de
liquiditat, per a la qual cosa s’han establert una sèrie de criteris que han de determinar
l’elegibilitat dels municipis. Ha de ser el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques
qui determini d’entre les mesures sol·licitades pel municipi elegible les que són aplicables
perquè s’adapten millor als seus problemes concrets.
D’altra banda, sobre la base del compliment d’un pla d’ajust s’han inclòs un conjunt de
condicions, tant de caràcter general com específic, en funció de les mesures que els
siguin aplicables, que han de complir els municipis als quals s’apliqui el que preveu aquest
Reial decret llei. El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques s’ha d’encarregar del
seguiment i el control dels plans d’ajust esmentats i pot sol·licitar i tenir accés a tota la
informació del municipi que consideri rellevant. L’incompliment dels compromisos
continguts en el pla d’ajust comporta l’anul·lació de les mesures de suport que s’hagin
pogut adoptar.
El capítol I regula l’objecte i l’àmbit subjectiu identificant els requisits que han de
complir els municipis que vulguin sol·licitar les mesures extraordinàries de liquiditat aquí
regulades. Així, a més d’estar al corrent de les seves obligacions de remissió
economicofinanceres, és necessari que els municipis esmentats presentin un estalvi net i
romanent de tresoreria per a despeses generals negatiu durant els dos últims anys,
presentin deutes amb creditors públics pendents de compensació que superin el 30 per
cent dels seus ingressos no financers o tinguin un deute superior a un milió d’euros amb
el Fons de finançament per al pagament als proveïdors.
El capítol II regula totes les mesures que poden sol·licitar els municipis i entre les
quals cal destacar la concessió d’avançaments de l’import dels lliuraments a compte de
2014, el fraccionament dels deutes amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària o
amb la Seguretat Social per un termini màxim de 10 anys o la possibilitat, exclusivament
el 2013, que els ajuntaments, a través de préstecs o crèdits bancaris, puguin convertir o
consolidar en operacions a llarg termini del deute viu les seves operacions financeres a
curt termini.
El capítol III regula les condicions fiscals i financeres associades a les mesures
extraordinàries de suport. Cal diferenciar entre les condicions de caràcter general
aplicables en tot cas, entre les quals es troben per exemple la reducció de les despeses
de funcionament, l’obligació de finançar íntegrament els serveis públics locals mitjançant
taxes o preus públics o les mesures destinades a la supressió de les entitats dependents
o vinculades que estiguin en desequilibri financer, i les condicions específiques que
únicament s’apliquen en cas que li siguin aplicables les mesures relatives a la participació
en tributs de l’Estat, als deutes amb creditors públics o al règim d’endeutament.
El capítol IV regula el procediment que iniciï d’ofici el Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques mitjançant la publicació d’una relació de municipis que
compleixen els requisits subjectius. Aquest Ministeri ha de fer el seguiment i el control de
les condicions fiscals i financeres i que, en cas d’incompliment, pot donar lloc a l’anul·lació
de les mesures de suport adoptades.
IV
La disposició final cinquena modifica el text refós de la Llei de contractes del sector
públic aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, amb l’objecte
d’avançar en el procés de racionalització administrativa d’acord amb les pautes marcades
per la Comissió de Reforma de les Administracions Públiques, i es considera prioritari
impulsar i estendre el sistema de contractació centralitzada per a l’aprovisionament del
sector públic.
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Per poder emprendre aquesta tasca ingent de manera eficaç i decidida i reforçar al
màxim les garanties del procés s’atribueixen al Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques, a través de l’òrgan que es determini en la seva estructura orgànica, les
funcions d’òrgan de contractació del sistema de contractació centralitzada. És un requisit
imprescindible i urgent la modificació del text refós de la Llei de contractes per poder
aprovar a continuació la modificació del Reial decret d’estructura del Departament.
Entre les disposicions finals restants destaca l’habilitació normativa al Govern i al
ministre d’Hisenda i Administracions Públiques per desplegar el que preveu el Reial decret
llei, la normativa que s’aplica amb caràcter supletori a la nova fase del mecanisme per al
pagament als proveïdors de les entitats locals i les comunitats autònomes, que és tota la
normativa anterior reguladora de les fases u i dos del mecanisme, i l’entrada en vigor.
La necessitat d’atendre les obligacions pendents de pagament acumulades de les
administracions per reduir les necessitats de finançament de les empreses i atendre les
necessitats de liquiditat de les administracions, aconsellen l’adopció immediata de
mesures extraordinàries. En el conjunt i en cadascuna de les mesures que s’adopten
concorren, per la seva naturalesa i finalitat, les circumstàncies de necessitat extraordinària
i urgent que exigeix l’article 86 de la Constitució espanyola com a 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 del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, amb la
deliberació prèvia del Consell de Ministres, en la reunió del dia 28 de juny de 2013,
DISPOSO:
TÍTOL I
Mesures extraordinàries d’eradicació de la morositat
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 1.

Objecte.

L’objecte del títol I del Reial decret llei és la posada en marxa d’una nova fase del
mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les comunitats autònomes
i les entitats locals que regulen 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, el Reial decret llei
7/2012, de 9 de març, pel qual es crea el Fons per al finançament dels pagaments a
proveïdors, el Reial decret llei 4/2013, de 22 de febrer, de mesures de suport a
l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació d’ocupació, així com l’Acord del
Consell de Política Fiscal i Financera de 6 de març de 2012 pel qual es fixen les línies
generals d’un mecanisme extraordinari de finançament per al pagament als proveïdors de
les comunitats autònomes, que permeti la cancel·lació de les seves obligacions pendents
de pagament amb els proveïdors que siguin líquides, vençudes i exigibles amb anterioritat
al 31 de maig de 2013.
Article 2.

Definició de proveïdor.

Als efectes del que preveu el títol I d’aquest Reial decret llei, s’entén per proveïdor el
titular d’un dret de crèdit derivat de les relacions jurídiques esmentades a l’article 3, així
com el cessionari a qui s’hagi transmès el dret de cobrament.
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Àmbit objectiu d’aplicació.

1. Es poden incloure en aquesta nova fase les obligacions pendents de pagament
amb els proveïdors sempre que siguin vençudes, líquides i exigibles, amb anterioritat al
31 de maig de 2013, estiguin comptabilitzades d’acord amb el que preveuen els articles
11 i 15 i derivin d’alguna de les relacions jurídiques següents:
a) Els contractes d’obres, concessió d’obres públiques, gestió de serveis públics,
també en la modalitat de concessió, incloent-hi la subvenció que s’hagi pactat a càrrec de
les comunitats autònomes o les entitats locals, serveis, subministraments, de col·laboració
entre el sector públic i el sector privat, i els contractes privats de creació i interpretació
artística i literària o espectacles, d’acord amb el que preveu el text refós de la Llei de
contractes del sector públic aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
b) Els contractes que preveu la Llei 31/2007, de 30 d’octubre, sobre procediments
de contractació en els sectors de l’aigua, l’energia, els transports i els serveis postals.
c) Contractes d’arrendament sobre béns immobles.
d) Subvencions atorgades en el marc de la contractació pública, en concepte de
bonificació de les tarifes pagades pels usuaris per la utilització d’un bé o servei, en la part
finançada per la comunitat autònoma o l’entitat local.
e) Concerts subscrits en matèria sanitària, educativa i de serveis socials, inclosos
els subscrits amb una entitat pública que no estigui inclosa en la definició de comunitat
autònoma ni entitat local en l’àmbit dels subsectors respectius.
f) Convenis de col·laboració, sempre que l’objecte sigui la realització d’actuacions
determinades a canvi d’una contraprestació.
g) Encàrrecs de gestió en què l’entitat encomanada tingui atribuïda la condició de
mitjà propi i servei tècnic de l’Administració i no estigui inclosa en la definició de comunitat
autònoma ni entitat local en l’àmbit dels subsectors respectius.
h) Concessions administratives.
i) Indemnitzacions per expropiacions reconegudes per una resolució judicial ferma
pel concepte ja liquidat judicialment, sempre que l’Administració sigui la beneficiària de
l’expropiació.
j) Transferències de les comunitats autònomes o de les entitats locals a associacions
i institucions sense finalitats de lucre i amb finalitats socials que duguin a terme les seves
activitats principalment en l’àmbit dels col·lectius als quals al·ludeixen els articles 39, 49 i
50 de la Constitució espanyola. Aquestes obligacions de pagament ho són fins al límit de
les obligacions pendents de pagament per part de la comunitat autònoma o l’entitat local,
a 31 desembre de 2012, a les entitats esmentades.
k) Les subvencions per a la realització d’activitats de recerca, desenvolupament i
innovació de les entitats inscrites en el Registre de centres tecnològics i centres de suport
a la innovació del Ministeri d’Economia i Competitivitat atorgades per les comunitats
autònomes.
2. Per al cas de les comunitats autònomes es poden incloure a més en aquesta
nova fase també les obligacions pendents de pagament que preveuen els articles 9 i 10.
3. Queden excloses les obligacions de pagament contretes entre entitats que tinguin
la consideració d’administracions públiques en l’àmbit de la comptabilitat nacional, a
excepció de les que derivin de les relacions jurídiques referides als encàrrecs de gestió,
els concerts en matèria sanitària, educativa i de serveis socials i les transferències que
preveu l’apartat primer.
Article 4. Informació als creditors dels proveïdors inclosos en aquesta nova fase del
mecanisme.
1. Els creditors dels proveïdors als quals es refereix l’article 2, inclosos en aquesta
nova fase del mecanisme, que, com a tributaris obligats, en compliment de la normativa
tributària, hagin presentat la declaració anual informativa sobre les operacions amb
terceres persones o les declaracions informatives sobre operacions incloses en els llibres
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registres, relatives a la informació corresponent als exercicis 2011 i 2012, poden accedir i
conèixer, a través de la pàgina web de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, la
informació següent:
a) Si les persones o les entitats consignades pel creditor en les declaracions
esmentades estan incloses en les relacions certificades enviades per la comunitat
autònoma o l’entitat local al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques o en les
certificacions individuals que hagin estat acceptades per la comunitat autònoma o l’entitat
local.
b) Si les persones o les entitats consignades pel creditor en les declaracions
esmentades estan incloses entre els proveïdors que han acceptat el pagament del seu
deute a través d’aquest mecanisme.
c) La data en què es trameti la relació definitiva de factures a pagar a l’agent de
pagaments del Fons per al finançament dels pagaments a proveïdors.
2. Pel que fa a la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal, la
informació a la qual tingui accés el creditor, d’acord amb el que preveu aquest article, es
pot utilitzar amb l’objectiu de facilitar el cobrament dels seus crèdits pendents de
pagament per part d’aquests proveïdors. A aquests efectes, els proveïdors esmentats
poden comunicar, abans del pagament corresponent, a l’agent de pagaments del Fons de
finançament per al pagament a proveïdors els embargaments que, si s’escau, s’hagin
acordat.
Article 5.

Cancel·lació d’obligacions pendents de pagament amb finançament afectat.

Les obligacions pendents de pagament que s’hagin abonat a través d’aquesta nova
fase del mecanisme i tinguin finançament afectat, quan se’n rebi l’ingrés, aquest s’entén
automàticament afectat al Fons per al finançament dels pagaments a proveïdors i s’ha de
destinar a l’amortització anticipada de l’operació d’endeutament, o si s’escau, a la
cancel·lació del deute de la comunitat autònoma o l’entitat local amb el Fons esmentat.
Aquesta previsió no és aplicable a les obligacions que disposin de finançament
procedent de fons estructurals de la Unió Europea.
Article 6.

Efectes de l’abonament de les obligacions pendents de pagament.

L’abonament a favor del proveïdor comporta l’extinció del deute contret per la
comunitat autònoma o l’entitat local, segons correspongui, amb el proveïdor pel principal,
els interessos, costes judicials i qualssevol altres despeses accessòries.
Article 7.

Agent de pagaments.

Corresponen a l’Institut de Crèdit Oficial, com a agent de pagaments del Fons per al
finançament dels pagaments a proveïdors, l’administració i la gestió de les operacions
que es concertin a l’empara del títol I d’aquest Reial decret llei, en els termes que preveu
el Reial decret llei 7/2012, de 9 de març, pel qual es crea el Fons per al finançament dels
pagaments a proveïdors.
CAPÍTOL II
Disposicions aplicables a comunitats autònomes
Article 8.

Àmbit d’aplicació subjectiu.

Poden participar en aquesta nova fase del mecanisme al qual es refereix l’Acord del
Consell de Política Fiscal i Financera de 6 de març de 2012, pel qual es fixen les línies
generals d’un mecanisme extraordinari de finançament per al pagament als proveïdors de
les comunitats autònomes, les comunitats autònomes que així ho sol·licitin.
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A aquests efectes, s’entén per comunitat autònoma l’administració de la comunitat
autònoma i la resta d’entitats, organismes i ens dependents d’aquella inclosos en el sector
administracions públiques, subsector comunitats autònomes, d’acord amb la definició i la
delimitació del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals aprovat pel Reglament
(CE) 2223/96 del Consell, de 25 de juny de 1996.
Article 9.

Transferències de les comunitats autònomes.

Es poden incloure en aquesta nova fase les obligacions pendents de pagament amb
els proveïdors sempre que siguin vençudes, líquides i exigibles, amb anterioritat al 31 de
maig de 2013 i, estiguin comptabilitzades d’acord amb el que preveu l’article 11.
A més de les relacions jurídiques que preveu l’article 3, s’inclouen les transferències
de les comunitats autònomes a entitats locals fins al límit de les obligacions pendents de
pagament per part de la comunitat autònoma a 31 de desembre de 2012 a les entitats
esmentades, i sempre que l’entitat local tingui obligacions pendents de pagament que
hagi hagut d’incloure en aquesta nova fase del mecanisme.
Article 10.

Universitats.

1. Es poden incloure en aquesta nova fase les obligacions pendents de pagament
de les universitats públiques amb els seus proveïdors sempre que siguin vençudes,
líquides i exigibles, amb anterioritat al 31 de maig de 2013, estiguin comptabilitzades
d’acord amb el que preveu l’article 11, i derivin d’alguna de les relacions jurídiques que
preveu l’article 3 fins al límit de les obligacions pendents de pagament per part de la
comunitat autònoma a la universitat a 31 de desembre de 2012.
2. Per superar el límit que preveu l’apartat anterior, és necessari que la comunitat
autònoma obtingui el consentiment de la universitat i acordi amb aquesta un pla d’ajust
amb mesures específiques i quantificades amb un calendari d’aplicació que garanteixin el
reemborsament de les quantitats derivades de les operacions d’endeutament concertades
per la comunitat autònoma. Aquest pla d’ajust ha de formar part al seu torn del pla d’ajust
que la comunitat autònoma remeti al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
Article 11.

Comptabilització de les obligacions.

1. Als efectes del que disposa l’article 3, s’entén que les obligacions pendents de
pagament estan degudament comptabilitzades quan, amb anterioritat a l’entrada en vigor
del Reial decret llei, es donin les circumstàncies següents:
a) Les obligacions anteriors a l’exercici 2012 han d’estar incloses en el compte
general de la comunitat autònoma de l’exercici 2011 i anteriors, o en els comptes anuals
aprovats corresponents a aquests exercicis en el supòsit que es tracti d’una entitat que no
en formi part.
b) Les obligacions corresponents a 2012 han d’estar comptabilitzades en les dades
d’execució pressupostària relatives al tancament provisional d’aquest exercici
comunicades a la Intervenció General de l’Administració de l’Estat amb anterioritat a
l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei, en el marc de les obligacions de remissió
d’informació que imposen la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària
i sostenibilitat financera, i l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es despleguen
les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat.
c) Les obligacions de 2013 han d’estar comptabilitzades amb anterioritat a l’entrada
en vigor d’aquest Reial decret llei, i comunicades en les dades mensuals d’execució
pressupostària remeses al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques el mes
immediat següent d’acord amb les obligacions de remissió d’informació que preveuen les
esmentades Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, i Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre.
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2. Les operacions han de quedar aplicades al pressupost abans del pagament. En el
cas de les obligacions que recull la lletra c) de l’apartat anterior, quan l’aplicació al
pressupost esmentada suposi un augment dels crèdits pressupostaris, aquesta
circumstància s’ha d’incloure en el pla d’ajust amb indicació de la modificació
pressupostària instrumentada sense que a aquests efectes sigui possible la generació de
crèdit a càrrec d’una operació financera.
Article 12. Especialitats del procediment aplicable per al subministrament d’informació
per part de les comunitats autònomes i el pagament de factures.
1. Després de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei, per atendre les obligacions
pendents de pagament referides als concerts subscrits en matèria sanitària, educativa i
de serveis socials, els convenis de col·laboració, així com les transferències a
associacions i institucions sense finalitats de lucre i amb finalitats socials, les subvencions
per dur a terme activitats de recerca, desenvolupament i innovació, les transferències de
les comunitats autònomes a entitats locals i a les universitats, en els termes que preveuen
els articles 3.1.e), 3.1.f), 3.1.j), 3.1.k), 9 i 10, respectivament, s’ha d’iniciar el procediment
següent:
a) Fins al 19 de juliol de 2013, la comunitat autònoma ha d’enviar per via telemàtica
i amb signatura electrònica al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques una relació
certificada per l’interventor general de la comunitat autònoma en la qual figurin les
obligacions que esmenta l’article 3.
b) Fins al 24 de juliol de 2013, el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques ha
de fer comprovacions sobre la relació remesa per les comunitats autònomes i s’han
d’esmenar els errors detectats.
c) Des del 25 de juliol fins al 6 de setembre de 2013, els proveïdors poden consultar
aquesta relació i acceptar, si s’escau, el pagament del deute a través d’aquest mecanisme.
d) Els proveïdors no inclosos en la relació inicial poden sol·licitar fins al 6 de
setembre de 2013 a la comunitat autònoma deutora l’emissió d’un certificat individual de
reconeixement de l’existència d’obligacions pendents de pagament, que compleixin els
requisits que preveu l’article 3, a càrrec de la comunitat autònoma. La sol·licitud d’aquest
certificat implica l’acceptació del proveïdor en els termes que assenyala l’apartat anterior.
e) El certificat individual l’ha d’expedir l’interventor general de la comunitat autònoma
en el termini de deu dies hàbils des de la presentació de la sol·licitud, i a aquests efectes
es considera inhàbil el mes d’agost. En cas que no s’hagi contestat la sol·licitud en termini
s’ha d’entendre rebutjada.
f) Fins al 20 de setembre de 2013, l’interventor general de la comunitat autònoma ha
de comunicar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, per via telemàtica i amb
signatura electrònica, una relació completa certificada de les factures que compleixin els
requisits que preveu aquest títol I del Reial decret llei i hagin estat acceptades pels
proveïdors.
g) La comunitat autònoma ha de permetre als proveïdors consultar la seva inclusió
en aquesta informació actualitzada i en cas que hi estiguin inclosos poden conèixer la
informació que els afecti amb respecte a la normativa de protecció de dades de caràcter
personal.
2. Mitjançant un acord de la Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics,
d’acord amb la situació financera de les comunitats autònomes, s’ha de posar en
funcionament aquesta nova fase del mecanisme per atendre la resta de les obligacions
pendents de pagament incloses en l’àmbit objectiu d’aplicació d’aquest títol I del Reial
decret llei, a excepció de les obligacions ja ateses, i s’han d’indicar els terminis per iniciar
el procediment descrit.
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Revisió del pla d’ajust.

Les comunitats autònomes han de remetre un pla d’ajust al Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques, que n’ha de fer una valoració en el termini d’un mes des de la
presentació. En el cas de les comunitats autònomes que ja disposin d’un pla d’ajust
prèviament aprovat en ocasió de l’execució de qualsevol de les anteriors fases del
mecanisme de pagament a proveïdors o del fons de liquiditat autonòmic, han d’enviar una
revisió del que ja tinguin que també ha de valorar el Ministeri esmentat.
CAPÍTOL III
Disposicions aplicables a entitats locals
Article 14.

Àmbit d’aplicació subjectiu.

1. Aquesta nova fase del mecanisme de pagament a proveïdors pot ser aplicable a
les entitats locals següents:
a) Les entitats locals que esmenta l’article 3.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local.
b) Les mancomunitats de municipis respecte de les quals no s’hagi iniciat un
procediment de dissolució.
c) Els consorcis la composició dels quals sigui íntegrament local i respecte dels
quals no s’hagi iniciat un procediment de dissolució.
d) Les entitats locals del País Basc i Navarra que estiguin incloses en el model de
participació en tributs de l’Estat, prèvia subscripció del conveni corresponent entre
l’Administració General de l’Estat i les diputacions forals del País Basc o la Comunitat
Foral de Navarra, segons correspongui.
2. A aquests efectes, s’entén per entitat local l’administració de l’entitat local i la
resta d’entitats, organismes i ens dependents d’aquella inclosos en el sector
administracions públiques, subsector corporacions locals, d’acord amb la definició i la
delimitació del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals aprovat pel Reglament
(CE) 2223/96 del Consell, de 25 de juny de 1996.
3. En tot cas, les entitats locals a les quals s’hagin aplicat les fases anteriors d’aquest
mecanisme han d’estar al corrent, amb data límit 3 de juliol de 2013, de les obligacions de
pagament amb el Fons per al finançament dels pagaments a proveïdors per poder
incloure les seves factures en aquesta nova fase.
Article 15.

Comptabilització de les obligacions.

Als efectes del que disposa l’article 3, s’entén que les obligacions pendents de
pagament estan degudament comptabilitzades quan, amb anterioritat a l’entrada en vigor
del Reial decret llei, es donin les circumstàncies següents:
1. Les obligacions anteriors a l’exercici 2013 s’han d’haver comptabilitzat i reconegut
a càrrec dels pressupostos de l’entitat local respectiva corresponents a exercicis anteriors
a 2013.
2. Les obligacions corresponents a 2013 han d’estar comptabilitzades amb
anterioritat al 31 de maig de 2013 i han de quedar aplicades al pressupost de l’exercici
esmentat abans de la remissió de la relació certificada a la qual es refereix l’article 16.5 i
en tot cas abans del pagament. L’interventor de l’entitat local ha de comunicar al Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques, per via telemàtica i amb signatura electrònica, el
compliment de l’obligació esmentada en l’àmbit de la gestió pressupostària.
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Article 16. Especialitats del procediment aplicable per al subministrament d’informació
per part de les entitats locals i el pagament de factures.
1. Fins al 19 de juliol de 2013, l’interventor de l’entitat local ha d’enviar per via
telemàtica i amb signatura electrònica al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques
una relació certificada en què figurin les obligacions que esmenta l’article 3, de la qual
aquell està obligat a informar el ple de la corporació respectiva. En aquesta relació s’han
d’especificar l’aplicació pressupostària i el tipus de relació jurídica, incloent-hi, si s’escau,
la modalitat contractual, de la qual es deriva l’obligació inclosa en la relació esmentada.
2. Des del 25 de juliol de 2013 fins al 6 de setembre de 2013, els proveïdors poden
consultar aquesta relació i acceptar, si s’escau, el pagament del deute a través d’aquest
mecanisme.
3. Els proveïdors no inclosos en la relació inicial poden sol·licitar fins al 6 de
setembre de 2013 a l’entitat local deutora l’emissió d’un certificat individual de
reconeixement de l’existència d’obligacions pendents de pagament, que compleixin els
requisits que preveu l’article 3, a càrrec de l’entitat local. La sol·licitud d’aquest certificat
implica l’acceptació del proveïdor en els termes que assenyala l’apartat anterior.
4. El certificat individual l’ha d’expedir l’interventor de l’entitat local en el termini de
deu dies hàbils des de la presentació de la sol·licitud, i a aquests efectes es considera
inhàbil el mes d’agost. En cas que no s’hagi contestat la sol·licitud en termini s’ha
d’entendre rebutjada.
5. Fins al 20 de setembre de 2013 l’interventor ha de comunicar al Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques, per via telemàtica i amb signatura electrònica, una
relació completa certificada de les factures que compleixin els requisits que preveu aquest
títol I del Reial decret llei i hagin estat acceptades pels proveïdors, incloent-hi les
sol·licituds acceptades de certificats individuals.
6. Les entitats locals han de permetre als proveïdors consultar la seva inclusió en la
informació actualitzada, amb respecte a la normativa de protecció de dades de caràcter
personal.
7. Els presidents de les entitats locals han de dictar les instruccions necessàries per
garantir l’atenció als proveïdors en les seves sol·licituds, en l’emissió dels certificats
individuals i en l’accés a la informació remesa.
Article 17. Especialitats del procediment aplicable per al subministrament d’informació
per part de les mancomunitats i els consorcis íntegrament locals i el pagament de
factures.
1. Fins a la data que indica l’article 16.1, les mancomunitats i els consorcis han
d’enviar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques una còpia fefaent dels estatuts
pels quals es regeixen i especificar el percentatge de participació, a 31 de desembre de
2012, de cadascuna de les entitats locals que els integren i que consti en aquells. Els
estatuts els han d’haver aprovat els plens d’aquests ajuntaments. La falta de remissió
d’aquesta documentació impedeix iniciar el procediment que preveu aquesta norma.
2. En cas que la mancomunitat o el consorci no estiguin inclosos en la Base de
dades general d’entitats locals i de l’Inventari d’ens del sector públic local dependent del
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques han de sol·licitar la seva inclusió en el
termini que preveu el paràgraf anterior, així com la remissió de la documentació que s’hi
esmenta.
3. En relació amb les mancomunitats o els consorcis que van presentar la informació
que esmenten els apartats 2 i 3 anteriors amb motiu de l’aplicació del Reial decret llei
4/2013, de 22 de febrer, el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques es pot limitar a
requerir la confirmació de la vigència d’aquella informació.
4. No es pot materialitzar el dret de cobrament dels contractistes, en el marc
d’aquest mecanisme de finançament, en cas que la mancomunitat o el consorci deutors
no hagin complert les obligacions formals que estableixen els apartats anteriors.
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5. Les referències que fa l’article 16 al ple de la corporació local s’han d’entendre
fetes a l’òrgan de govern establert pels estatuts pels quals es regeixen les mancomunitats
i els consorcis i que hagin estat aprovats pels plens de les entitats locals que els integrin.
6. En el cas de les mancomunitats o els consorcis deutors, la garantia per al
pagament de les seves obligacions derivades de les operacions d’endeutament que
subscriguin amb el Fons per al finançament dels pagaments a proveïdors s’ha d’executar
mitjançant retencions en la participació en tributs de l’Estat dels municipis integrants de
les mancomunitats o els consorcis, en proporció a les respectives quotes de participació
en les entitats esmentades a 31 de desembre de 2012. Aquest criteri és aplicable en cas
que les entitats locals no concertin les operacions d’endeutament esmentades als efectes
de l’execució d’aquelles retencions.
Article 18.
1.

Especialitats del pla d’ajust.

El pla d’ajust que presenti l’entitat local ha de complir el següent:

a. La remissió al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques de la certificació
que preveu l’article 16 implica per a l’entitat local l’elaboració d’un pla d’ajust si l’entitat
local pretén formalitzar una operació d’endeutament per finançar les obligacions de
pagament abonades a càrrec de la tercera fase del mecanisme regulada en aquest Reial
decret llei. Aquest pla s’ha de presentar amb un informe de l’interventor o l’òrgan de
control intern, perquè l’aprovi el ple de la corporació local, i s’ha de remetre a l’òrgan
competent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques fins al 27 de setembre de
2013, per via telemàtica i amb signatura electrònica.
b. L’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques ha de fer
una valoració del pla presentat; el termini per comunicar el resultat d’aquesta valoració
finalitza el dia 31 d’octubre de 2013. Transcorregut aquest termini sense que es comuniqui
el resultat de la valoració esmentada, aquesta es considera desfavorable.
c. En el cas de les entitats locals del País Basc i de Navarra cal atenir-se al que
disposin els convenis corresponents que, si s’escau, se subscriguin entre l’Administració
General de l’Estat i les diputacions forals del País Basc o la Comunitat Foral de Navarra,
segons correspongui.
2. Les entitats locals que ja disposin d’un pla d’ajust prèviament aprovat en ocasió
de l’execució de qualsevol de les anteriors fases del mecanisme de pagament a
proveïdors d’entitats locals i vulguin formalitzar una nova operació d’endeutament, han
d’enviar una revisió del pla d’ajust aprovada pel seu ple abans de la data límit que preveu
l’article 18.1.a).
Les mesures i les projeccions incloses en aquesta revisió del pla ajust també s’han
d’incorporar a la informació trimestral addicional o a l’informe d’execució del pla d’ajust,
segons correspongui, que, en compliment de l’article 10 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1
d’octubre, s’hagi de remetre immediatament després de la data que indica l’article 18.1.a).
3. Quan les quanties de les obligacions pendents de pagament incloses en aquest
procediment excedeixin el 70 per cent de l’import de les operacions de préstec
concertades en aplicació dels reials decrets llei 4/2012, de 24 de febrer, i 4/2013, de 22 de
febrer, el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques pot imposar a l’entitat local
l’adopció de mesures addicionals a les previstes en el pla d’ajust que han de ser
aprovades pel ple de la corporació local o l’òrgan corresponent.
Si no s’aproven aquestes mesures s’entén valorada desfavorablement la revisió
esmentada i l’entitat local afectada ha d’amortitzar l’operació de préstec que, si s’escau,
hagi formalitzat en aplicació de la present norma. Si no es produeix l’amortització
esmentada, són aplicables les retencions que corresponguin en la participació en tributs
de l’Estat de l’entitat local.
4. Les entitats locals que no tinguin un fons de contingència en el seu pressupost
l’han de crear en el pressupost corresponent a 2014 i successius amb una dotació mínima
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del 0,5 per cent de l’import de les seves despeses no financeres, i així ho han de fer
constar en el pla d’ajust.
Article 19.

Ordenació de pagaments.

Les obligacions pendents de pagament que s’incloguin en el mecanisme de
finançament del pagament a proveïdors que regula el títol I d’aquest Reial decret llei es
consideren excloses de l’aplicació de l’article 187 del text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, per la qual
cosa les entitats locals poden expedir ordres de pagament d’obligacions contretes amb
posterioritat a aquelles encara que no s’hagin materialitzat les transferències als
proveïdors que hagin acceptat l’aplicació d’aquest mecanisme de finançament.
TÍTOL II
Mesures extraordinàries de liquiditat per a municipis amb problemes financers
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 20.

Objecte.

L’objecte del títol II del Reial decret llei és regular mesures extraordinàries, de caràcter
temporal i voluntari, de suport a la liquiditat dels municipis que compleixin els requisits i
les condicions que preveu aquest títol II.
Article 21.

Àmbit subjectiu.

Poden sol·licitar l’aplicació de les mesures que preveu el títol II d’aquest Reial decret
llei els municipis que en data 2 de juliol de 2013 hagin complert les seves obligacions de
remissió d’informació economicofinancera, d’acord amb la normativa reguladora de les
hisendes locals i la d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i, a més, estiguin
en alguna de les situacions següents:
a) Que presentin estalvi net i romanent de tresoreria per a despeses generals
negatives, en termes consolidats, en els dos últims anys.
Als efectes anteriors s’entén per estalvi net la diferència entre els drets liquidats per
ingressos corrents, inclosos en els capítols 1 a 5 del pressupost, i les obligacions
reconegudes per despeses corrents, incloses en els capítols 1 a 4 del pressupost,
minorada en la quantia de les obligacions que reconeix el capítol 9 de l’estat de despeses.
Es considera el romanent de tresoreria per a despeses generals que s’hagi aprovat amb
la liquidació del pressupost general del municipi, minorat en l’import de les obligacions
pendents d’aplicar al pressupost i registrades comptablement a 31 de desembre de 2012
en el compte de «Creditors per operacions pendents d’aplicar al pressupost» en els
termes que estableixi la normativa comptable i pressupostària que sigui aplicable.
b) Que presentin deutes amb creditors públics, pendents de compensació mitjançant
retencions de la participació en tributs de l’Estat, superiors al 30 per cent dels respectius
ingressos no financers, considerant l’última liquidació disponible del pressupost general
del municipi.
Els deutes als quals es refereix aquest apartat són els que estan subjectes al règim
de retenció esmentat en aplicació de la disposició addicional quarta del text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, i de l’article 108 de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de pressupostos generals
de l’Estat per a l’any 2013.
c) Que hagin contret un deute per un import superior a un milió d’euros per préstecs
concertats amb el Fons per al finançament dels pagaments a proveïdors, i no hagin
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complert l’obligació de pagar les quotes trimestrals de préstecs corresponents a períodes
anteriors a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei.
d) Que havent presentat romanent negatiu de tresoreria per a despeses generals,
en termes consolidats, els anys 2009, 2010 i 2011 i tinguin un deute per operacions de
préstec concertades amb el Fons per al finançament de pagaments a proveïdors, en virtut
del Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer, per un import superior a un milió d’euros,
estiguin a més en alguna d’aquestes situacions:
1r Presentin romanent negatiu de tresoreria per a despeses generals el 2012 amb
un import negatiu superior al corresponent a 2009.
2n Presentin romanent de tresoreria per a despeses generals el 2012, descomptat
l’efecte del mecanisme de pagaments a proveïdors del Reial decret llei 4/2012, de 24 de
febrer, amb signe negatiu, i a més tinguin, en la data d’entrada en vigor de la present
norma, deutes amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària o amb la Seguretat Social,
que s’estiguin compensant mitjançant retencions en la participació en tributs de l’Estat.
CAPÍTOL II
Mesures extraordinàries
Article 22.

Mesures de suport en l’àmbit de la participació en tributs de l’Estat.

Els municipis que compleixin el que preveu l’article 21 poden sol·licitar que se’ls
apliqui alguna o diverses de les següents mesures de suport a la liquiditat en l’àmbit de la
participació en tributs de l’Estat:
a. Concessió, en el primer trimestre de 2014, d’avançaments a càrrec de la seva
participació en tributs de l’Estat per un import màxim de la quantia equivalent als
lliuraments a compte de 2014 pel concepte esmentat. Aquests avançaments s’han de
reintegrar mensualment de manera lineal durant un període màxim de tres anys des de
l’inici de l’exercici de la seva concessió.
Quan el període de reintegrament acordat per als avançaments que assenyala el
paràgraf anterior sigui superior a l’exercici corrent de la seva concessió, aquests
avançaments meriten a favor de l’Estat el tipus d’interès legal dels diners pel període que
transcorri des de la finalització de l’exercici corrent esmentat fins al moment dels
successius reintegraments mensuals d’aquest. Els interessos esmentats s’han d’abonar
anualment.
b. Concessió d’una ampliació del període de reintegrament dels saldos que van
resultar a càrrec dels municipis respectius en les liquidacions definitives de la participació
en tributs de l’Estat dels anys 2008 i 2009.
Aquesta ampliació només pot ser aplicable als municipis que no van quedar inclosos
en el règim de fraccionament ampliat, regulat en la disposició final desena de la Llei
2/2012, de 29 de juny, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2012.
En cap cas l’ampliació del període de reintegrament pot suposar que els municipis
beneficiats cancel·lin el seu deute amb la hisenda de l’Estat amb posterioritat al moment
en què l’haurien cancel·lat si s’hagués aplicat el fraccionament ampliat d’acord amb
l’esmentada disposició final desena de la Llei 2/2012, de 29 de juny.
c. En el cas que s’estiguin aplicant retencions en la participació en tributs de l’Estat
per compensar deutes dels municipis amb la Seguretat Social i amb la hisenda pública
estatal, que s’apliqui una reducció del percentatge de retenció que s’estigui aplicant amb
el límit del 25 per cent que estableix l’article 108.Tres de la Llei 17/2012, de 27 de
desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2013, i per un període superior
al del mateix exercici econòmic en què s’aprovi la reducció esmentada sense que pugui
excedir els tres exercicis pressupostaris següents.
d. En cas que s’estiguin aplicant retencions en la participació en tributs de l’Estat per
compensar deutes dels municipis amb la Seguretat Social i amb la hisenda pública
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estatal, que s’apliqui la suspensió de la seva aplicació per un període que no pot superar
el mateix exercici pressupostari en el qual s’acordi aquesta suspensió. Aquesta suspensió
no dóna lloc a l’aplicació d’interessos financers ni de demora durant el període de durada
d’aquesta mesura.
Article 23. Mesures de suport en relació amb els deutes dels municipis amb creditors
públics.
1. Els municipis que compleixin el que preveu l’article 21.b poden sol·licitar que els
seus deutes, o els de les seves entitats de dret públic dependents, amb la Seguretat
Social i amb la hisenda pública estatal, que estiguin en període executiu amb anterioritat
a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei, es fraccionin a deu anys, llevat que el
municipi sol·liciti un termini inferior, i és aplicable el tipus d’interès legal dels diners.
2. El que preveu l’apartat anterior s’ha d’aplicar de conformitat amb la Llei 58/2003,
de 17 de desembre, general tributària, el Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat Social, o la Llei 47/2003, de
26 de novembre, general pressupostària, segons correspongui.
3. Si l’ajuntament incompleix els termes del fraccionament, per a la cancel·lació dels
deutes al seu càrrec amb creditors públics són aplicables els percentatges màxims de
retenció que, d’acord amb la disposició addicional quarta del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, estableixi la llei de pressupostos generals de l’Estat de cada any sense que es
puguin reduir els percentatges esmentats en cap cas.
Article 24.

Mesures de suport en relació amb el règim d’endeutament.

Els municipis que compleixin el que preveu l’article 21:
a) Poden sol·licitar que, exclusivament per a 2013, se’ls autoritzi perquè les
operacions financeres a curt termini que hagin concertat abans de l’entrada en vigor
d’aquest Reial decret llei es converteixin o es consolidin en operacions a llarg termini del
deute viu. La conversió o consolidació anterior es pot concertar mitjançant una operació
única, instrumentada a través de préstecs o crèdits bancaris. L’import susceptible de
consolidació no pot superar el límit que estableix, considerant el pressupost general del
municipi, l’article 51 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
b) Poden sol·licitar que no se’ls computin en els límits d’endeutament a què es
refereixen 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 de març, les operacions de crèdit
destinades a donar cobertura a la falta de pagament corresponent a subvencions
concedides per la Unió Europea o per les comunitats autònomes, durant el temps que
transcorri des de la concessió d’aquestes subvencions fins al seu cobrament corresponent.
Article 25.

Finançament del romanent negatiu de tresoreria per a despeses generals.

Els municipis que compleixin el que preveu l’article 21 poden sol·licitar que se’ls
autoritzi a finançar a llarg termini el romanent negatiu de tresoreria per a despeses
generals de l’any 2012, així com les obligacions pendents d’aplicar al pressupost i
registrades comptablement a 31 de desembre de 2012 en el compte de «Creditors per
operacions pendents d’aplicar al pressupost» de conformitat amb la normativa comptable
i pressupostària que és aplicable, mitjançant la concertació d’una operació de crèdit a
llarg termini, sense subjecció als límits de l’article 177.5 del text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
De l’import que se’ls autoritzi a finançar, d’acord amb el que preveu el paràgraf
anterior, s’ha de minorar el que es financi amb posterioritat a l’entrada en vigor d’aquest
Reial decret llei a càrrec de noves fases del mecanisme per al finançament dels
pagaments a proveïdors.
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CAPÍTOL III
Condicions a les quals se sotmet l’accés a les mesures extraordinàries de suport a
la liquiditat de municipis
Article 26.

Condicions aplicables amb caràcter general als municipis.

Els municipis als quals s’apliqui qualsevol de les mesures que conté el capítol anterior
d’aquest títol II han de remetre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques un pla
d’ajust, o una revisió del que ja tinguin, que incorpori, almenys, les condicions següents,
que han de complir durant el període en què s’apliquin les mesures:
a) Reduir, almenys, un 5% les despeses de funcionament corresponents als capítols
1 i 2 de l’estat de despeses en el primer exercici pressupostari en què siguin aplicables
les mesures esmentades i no augmentar-les en els dos exercicis següents. A partir del
quart exercici pressupostari, les poden incrementar en una taxa de variació interanual que
no superi la que s’identifiqui als efectes de l’aplicació de la regla de despesa que defineix
l’article 12 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera. Les mesures que preveu aquest apartat són addicionals a les que
siguin aplicables amb caràcter general a totes les entitats locals.
b) Finançar íntegrament el cost dels serveis públics mitjançant l’aplicació de taxes i
preus públics, d’acord amb els límits mínims següents:
1r En el primer exercici pressupostari d’aplicació de les mesures, les taxes i els
preus públics han de finançar com a mínim el 50 per cent del cost del servei públic
corresponent.
2n En el segon exercici pressupostari d’aplicació de les mesures han de finançar
com a mínim el 75 per cent del cost del servei públic corresponent.
3r En el tercer exercici pressupostari d’aplicació de les mesures han de finançar la
totalitat del cost del servei públic corresponent.
c) Les ordenances fiscals que siguin aplicables han de complir els requisits
següents:
1r No poden suprimir cap dels tributs que hagués exigit l’entitat local durant l’exercici
2013.
2n Només poden aprovar mesures que determinin un increment de l’import global
de les quotes de cada tribut local, sense perjudici del que estableix el número 5è d’aquesta
lletra.
3r Només poden reconèixer els beneficis fiscals establerts amb caràcter obligatori
per les lleis estatals, i els que siguin vigents el 2013 dels que preveuen els articles 9.1,
relatiu a la domiciliació de deutes, anticipació de pagaments o col·laboració en la
recaptació, 62.3, 62.4, 74.1, 74.2 bis, 74.4, 88.2.d), 95.6.c), 103.2.d) i 103.2.e) del text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
4t No poden aplicar els tipus de gravamen reduïts a què es refereix l’apartat 5 de
l’article 72 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
5è S’han d’aprovar, per a cada any en què siguin aplicables aquestes mesures,
tipus de gravamen en l’impost sobre béns immobles que garanteixin, almenys, el
manteniment de l’import global de la quota íntegra de l’exercici anterior.
d) A partir de la data de presentació de la sol·licitud del municipi d’aplicació d’alguna
de les mesures que preveu aquest títol II del Reial decret llei i durant la vigència de les
mesures que li siguin aplicables, els municipis, directament o indirectament, no poden
adquirir, constituir o participar en la constitució de nous organismes, societats, consorcis,
fundacions o qualsevol altre ens o entitat.
e) En cas que no s’aprovin els pressupostos s’han de considerar prorrogats els de
l’exercici immediatament anterior d’acord amb el que disposa l’article 169.6 del text refós
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de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de
5 de març, i s’hi han d’incloure els efectes de les mesures que conté aquest títol II del
Reial decret llei que li siguin aplicables al municipi.
f) Només poden ser objecte de pròrroga els pressupostos de l’exercici pressupostari
immediatament anterior.
g) En cas que, existint prèviament un pressupost prorrogat, el ple de la corporació
local no aprovi el pressupost de l’exercici immediat següent, aquest s’ha de remetre a la
junta de govern local, qui té la competència per aprovar-lo. El pressupost així aprovat és
objecte de publicació d’acord amb les normes generals i se n’ha de donar compte al ple
en la primera sessió que tingui lloc amb posterioritat a l’aprovació esmentada.
h) S’ha d’informar el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i el ple de
l’ajuntament del resultat de l’aplicació dels criteris determinants dels drets de recaptació
difícil o impossible amb els límits mínims següents:
1r Els drets pendents de cobrament liquidats dins dels pressupostos dels dos
exercicis anteriors al que correspon la liquidació s’han de minorar, com a mínim, en un 25
per cent.
2n Els drets pendents de cobrament liquidats dins dels pressupostos de l’exercici
tercer anterior al que correspon la liquidació s’han de minorar, com a mínim, en un 50 per
cent.
3r Els drets pendents de cobrament liquidats dins dels pressupostos dels exercicis
quart a cinquè anteriors al que correspon la liquidació s’han de minorar, com a mínim, en
un 75 per cent.
4t Els drets pendents de cobrament liquidats dins dels pressupostos de la resta
d’exercicis anteriors al que correspon la liquidació s’han de minorar en un 100 per cent.
i) Han d’incloure en la memòria que acompanyi els seus pressupostos una
justificació expressa d’haver elaborat i aprovat els pressupostos amb:
1r Una estimació d’ingressos de caràcter ordinari consistents amb la recaptació i la
realització de drets en els dos exercicis anteriors.
2n Una estimació d’ingressos de caràcter extraordinari que estiguin suficientment
fundades, sense que es pugui fer valer a aquests efectes la mera expectativa d’obtenció
de recursos.
j) Els municipis que presentin un volum de deute que pugui ser objecte de
compensació mitjançant retencions en la participació en tributs de l’Estat i que sigui
superior als seus ingressos no financers, deduïts de la liquidació de pressupostos de
l’exercici de 2012, així com els ajuntaments que concertin operacions de crèdit per
finançar el romanent de tresoreria negatiu per a despeses generals, han de sotmetre a
informe previ i vinculant del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques l’aprovació
dels pressupostos municipals.
k) Les operacions d’endeutament que se subscriguin en el marc d’aquest títol II del
Reial decret llei no poden ser atorgades ni avalades per entitats de dret públic del sector
públic estatal.
l) Amb anterioritat al 31 de desembre de 2013, han de sol·licitar a la Direcció General
del Cadastre la seva inclusió amb caràcter prioritari en la regularització cadastral que
preveu la disposició addicional tercera del Text refós de la Llei del cadastre immobiliari. A
aquest efecte, han d’acompanyar la sol·licitud amb tota la informació de què disposin
sobre els béns immobles o les alteracions de les seves característiques no incorporades
al cadastre immobiliari.
Article 27. Condicions aplicables amb caràcter general a les entitats vinculades als
municipis o que en depenen.
1. Les entitats que a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei duguin a terme
activitats econòmiques, estiguin adscrites als efectes del Sistema Europeu de Comptes
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als municipis als quals s’apliqui qualsevol de les mesures que conté aquesta norma, i
estiguin en desequilibri financer, disposen del termini de dos mesos, a comptar des que el
municipi sigui beneficiari d’alguna de les mesures, per aprovar, amb l’informe previ de
l’òrgan interventor del municipi, un pla de correcció del desequilibri esmentat.
Si les mesures de correcció no s’adopten abans del 31 de gener de 2014 o si,
adoptades, no s’ha produït la correcció acordada el desembre de 2014, el municipi, en el
termini màxim dels sis mesos següents a comptar de l’aprovació dels comptes anuals o
de la liquidació del pressupost de l’exercici 2014 de l’entitat, segons que correspongui, ha
de dissoldre cadascuna de les entitats que continuï en situació de desequilibri. Si no ho
fa, les entitats esmentades han de quedar automàticament dissoltes l’1 d’agost de 2015.
Aquesta situació de desequilibri financer es refereix, per als ens que tinguin la
consideració d’administració pública als efectes del Sistema Europeu de Comptes, a la
seva necessitat de finançament en termes del Sistema esmentat, mentre que per a la
resta d’ens s’entén com la situació de desequilibri financer manifestada en l’existència de
pèrdues en dos exercicis comptables consecutius.
2. Els organismes, les entitats, les societats, els consorcis, les fundacions, les
unitats i altres ens que, a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei, estiguin controlats
exclusivament per unitats adscrites, vinculades o dependents, als efectes del Sistema
Europeu de Comptes, de qualsevol dels municipis als quals s’apliqui qualsevol de les
mesures que conté aquesta norma, han de ser dissolts en el termini de tres mesos des de
l’aprovació pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques de les mesures que siguin
aplicables. A més, han d’iniciar el procés de liquidació en el termini de tres mesos a
comptar de la data de dissolució. Si no ho fan, les entitats esmentades han de quedar
automàticament dissoltes l’1 de juliol de 2014.
En cas que aquell control no s’exerceixi amb caràcter exclusiu les unitats dependents
esmentades han de procedir a la transmissió de la seva participació en el termini de tres
mesos des de l’aprovació pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques de les
mesures que siguin aplicables.
Article 28. Condicions addicionals per aplicació de les mesures de suport en l’àmbit de
la participació en tributs de l’Estat, en relació amb els deutes dels municipis amb
creditors públics o amb el règim d’endeutament.
Els municipis que siguin beneficiaris de les mesures de suport en l’àmbit de la
participació en tributs de l’Estat que preveu l’article 22.a i també siguin beneficiaris de les
mesures relacionades amb els deutes dels municipis amb creditors públics que preveu
l’article 23 o de les mesures relacionades amb el règim d’endeutament que recull l’article
24 o de les mesures relatives al finançament del romanent negatiu de tresoreria que recull
l’article 25, a més de complir les condicions dels articles 26 i 27, han de complir durant el
període en què s’apliquin aquestes mesures les condicions addicionals següents:
a. Els imports que resultin de l’aplicació de les mesures que esmenta aquest article
s’han d’ingressar en un compte bancari de titularitat del municipi d’ús restringit que ha
d’autoritzar, a proposta del municipi, la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i
Local del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. Aquesta autorització ha de ser
individualitzada i ha de determinar, entre d’altres qüestions, les condicions d’utilització del
compte esmentat, ha d’especificar els pagaments a efectuar a càrrec d’aquest compte i
ha de disposar les obligacions d’informació i control de l’entitat de crèdit.
La referida Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local ha de tenir accés al
compte bancari esmentat i, per causa justificada i prèvia comunicació al municipi, en pot
ordenar el bloqueig.
Tant les entitats de crèdit, quan el Ministeri d’Hisenda i Administracions els ho sol·liciti,
com la tresoreria del municipi, trimestralment, han de remetre al Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques el detall dels moviments produïts en el compte bancari
esmentat.
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b. La liquiditat obtinguda en aplicació de les mesures que esmenta aquest article
s’ha de destinar a minorar l’import de les obligacions pendents de pagament corresponents
als exercicis pressupostaris corrent i tancat, així com a atendre els venciments
d’operacions de crèdit que hagi concertat en el marc de l’aplicació de les mesures que
preveu aquest títol II i que l’entitat local ha de comunicar al Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques.
Article 29. Condicions addicionals per aplicació de les mesures de suport en l’àmbit de
la participació en tributs de l’Estat.
Els municipis que siguin beneficiaris de les mesures de suport en l’àmbit de la
participació en tributs de l’Estat que recull l’article 22, a més de complir les condicions que
preveuen els articles 26, 27 i 28, no poden incrementar el seu deute amb els creditors
públics, llevat que ho determini una llei, en cap cas poden incrementar el seu deute en
període executiu, i han d’atendre les obligacions corrents que es meritin a partir del mes
següent a l’aplicació de les mesures que preveu l’article 22.
Article 30. Condicions addicionals per aplicació de les mesures relatives als deutes amb
els creditors públics.
1. El municipi que sigui beneficiari de les mesures relatives als deutes amb creditors
públics que preveu l’article 23, a més de complir les condicions que preveuen els articles
26, 27 i 28, ha de complir durant el període en què s’apliquin aquestes mesures les
condicions addicionals següents:
a. No pot incrementar el seu deute amb els creditors públics, llevat que ho determini
una llei, en cap cas pot incrementar el seu deute en període executiu, i ha d’atendre les
obligacions corrents que es meritin a partir del mes següent a l’aplicació de les mesures
que preveu l’article 23.
b. Les ordenances fiscals que siguin aplicables han d’establir i exigir els impostos a
què es refereix l’article 59.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
c. Les ordenances fiscals han d’establir per a cada impost local el tipus de gravamen
màxim permès en el text refós esmentat, sense perjudici del que disposa la lletra e)
d’aquest apartat.
d. Se li han d’aplicar d’ofici els coeficients que preveu l’apartat 2 de l’article 32 del
text refós de la Llei del cadastre immobiliari, quan es tracti de municipis que hagin estat
objecte d’un procediment de valoració col·lectiva de caràcter general per als béns
immobles urbans com a conseqüència d’una ponència de valors total aprovada amb
anterioritat a l’any 2003.
e. Ha d’aprovar en les ordenances fiscals corresponents un tipus de gravamen de
l’impost sobre béns immobles, per als béns immobles urbans, que sigui superior, com a
mínim, en un 25 per 100, al determinat d’acord amb l’article 72 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals per a l’exercici 2013. No obstant això, el tipus aplicable
no pot ser superior en cap cas al màxim que preveu l’article esmentat ni inferior al 0,6 per
100.
f. Ha d’establir per a l’impost sobre vehicles de tracció mecànica el coeficient màxim
permès per l’article 95.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
2. En cas d’incompliment de les obligacions corrents amb els creditors públics a
partir de l’aplicació de les mesures que preveu l’article 23, s’ha d’anul·lar l’aplicació de la
mesura de fraccionament que se li hagi concedit.
Article 31. Condicions addicionals per a l’aplicació de mesures relatives al règim
d’endeutament.
El municipi que sigui beneficiari de les mesures relatives al règim d’endeutament que
preveu l’article 24, a més de complir les condicions que preveuen els articles 26, 27 i 28,
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no pot concertar noves operacions d’endeutament a llarg termini durant el període
d’amortització de les operacions financeres a llarg termini que resultin de la consolidació
que regula aquest títol II del Reial decret llei.
CAPÍTOL IV
Normes procedimentals i actuacions de seguiment i control
Article 32.

Procediment.

1. En el termini d’un mes des de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei, el
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, mitjançant una resolució de la Secretaria
General de Coordinació Autonòmica i Local del Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques, ha de publicar la relació de municipis que poden sol·licitar, una sola vegada,
l’aplicació les mesures que conté el títol II del Reial decret llei.
2. En el termini dels dos mesos següents a comptar de la publicació de la resolució
que esmenta l’apartat anterior, el municipi, a través de l’interventor per mitjans telemàtics i
amb signatura electrònica, pot sol·licitar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques
acollir-se a alguna o diverses de les mesures que preveu aquest títol II del Reial decret
llei. La sol·licitud esmentada ha d’anar acompanyada d’un pla d’ajust, o modificació del
que tinguin, els acords corresponents del ple de la corporació local, en els quals s’ha
d’incloure l’acceptació de les mesures que acordi el Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques, així com de les condicions que conté aquest títol II del Reial decret llei i de les
altres condicions que aquell Ministeri consideri necessàries per al sanejament financer del
municipi.
3. En el termini de dos mesos des de la presentació de la sol·licitud, la Secretaria
General de Coordinació Autonòmica i Local del Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques ha de dictar resolució i, si s’escau, concretar les mesures que han de ser
aplicables i la forma de compliment de les condicions que estableix aquesta norma.
Respecte de la mesura de l’article 23 es requereix prèviament la resolució favorable de
l’òrgan competent. La resolució esmentada ha de determinar, si s’escau, per a cada
entitat local l’import i els terminis concrets dels avançaments que preveu l’article 22.a)
d’aquest Reial decret llei dins dels límits màxims que s’hi estableixen, tenint en compte la
capacitat de l’entitat local per reintegrar-los en els terminis acordats, l’avaluació de la
revisió del pla d’ajust, l’evolució previsible dels lliuraments a compte i les retencions
practicades per altres conceptes sobre aquestes durant el període d’aplicació de la
mesura.
4. En cas que l’entitat local tingui un pla d’ajust valorat favorablement pel Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques, com a conseqüència del mecanisme de pagament
a proveïdors, s’ha de tenir en compte el seu grau de compliment per determinar el
contingut de la resolució a la qual es refereix l’apartat anterior.
5. Si la resolució a què es refereix l’apartat anterior no recull totes les mesures
sol·licitades pel municipi, aquest, mitjançant un acord del ple, ha d’aprovar una revisió del
pla d’ajust, de manera que tingui en compte el contingut de la resolució. En el termini d’un
mes des de la recepció de la resolució, el municipi ha de remetre al Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques la revisió esmentada.
Article 33.

Actuacions de control.

1. El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques ha de fer el seguiment i el
control de les mesures i les condicions que conté aquest títol II.
A aquests efectes, el municipi ha d’enviar i permetre l’accés a tota la informació que el
Ministeri esmentat consideri rellevant en la matèria, i que en tot cas ha d’incloure,
almenys, informació sobre la gestió mensual de la tresoreria municipal.
2. Quan s’apreciï incompliment o risc d’incompliment dels compromisos assumits
per la corporació local en el marc d’aquest títol II, el Ministeri d’Hisenda i Administracions

Pàg. 19

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 155

Dissabte 29 de juny de 2013

Secc. I.

Públiques li ha de requerir que corregeixi l’incompliment o el risc d’incompliment, i ha
d’indicar les mesures a adoptar que es considerin necessàries i que han de ser de
compliment obligat per a aquella com a part del seu pla d’ajust.
Article 34.

Incompliments.

L’incompliment pel municipi dels compromisos assumits, sense que tampoc s’hagi
atès el requeriment formulat pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, dóna lloc
a l’anul·lació de les mesures de suport que conté aquesta norma, sense perjudici de
l’aplicació de les mesures que preveu la disposició addicional primera de la Llei orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Per a l’anul·lació de la mesura de l’article 23 es requereix prèviament la resolució de
l’òrgan competent.
Disposició final primera.

Habilitació normativa.

S’habilita el Govern i el ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, en l’àmbit de
les seves competències, per dictar les disposicions i adoptar les mesures necessàries per
al desplegament i l’execució del que disposa aquest Reial decret llei.
Disposició final segona.

Dret supletori.

En el que no preveu el títol I d’aquest Reial decret llei cal atenir-se al que disposen 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, el Reial decret llei 7/2012, de 9 de març, pel qual es crea
el Fons per al finançament dels pagaments a proveïdors, el Reial decret llei 4/2013, de 22
de febrer, de mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació
d’ocupació, així com l’Acord del Consell de Política Fiscal i Financera de 6 de març de
2012 pel qual es fixen les línies generals d’un mecanisme extraordinari de finançament
per al pagament als proveïdors de les comunitats autònomes.
Disposició final tercera. Modificació dels pressupostos d’explotació i capital del Fons per
al finançament dels pagaments a proveïdors.
Com a conseqüència de l’increment net màxim dels deutes financers a curt i llarg
termini per un import de 8.200.000 milers d’euros del Fons per al finançament dels
pagaments a proveïdors, s’aproven les modificacions dels pressupostos d’explotació i
capital del Fons per al finançament dels pagaments a proveïdors en els termes que
preveu l’annex d’aquest Reial decret llei.
Disposició final quarta. Modificació de l’annex III de la Llei 17/2012, de 27 de desembre,
de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2013.
S’addiciona a l’annex III de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de pressupostos
generals de l’Estat per a l’any 2013, el Fons per al finançament dels pagaments a
proveïdors per un import de 8.200.000 milers d’euros. Aquesta xifra s’entén com a
increment net màxim dels deutes financers a curt i llarg termini entre l’1 de gener i el 31
de desembre de 2013.
Disposició final cinquena. Modificació del text refós de la Llei de contractes del sector
públic aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
El text refós de la Llei de contractes del sector públic aprovat pel Reial decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, es modifica en els termes següents:
U.

L’apartat 3 de l’article 316 queda redactat de la manera següent:
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«3. Corresponen al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, a través
de l’òrgan que es determini en la seva estructura orgànica, les funcions d’òrgan de
contractació del sistema estatal de contractació centralitzada que regulen els
articles 206 i 207.»
Dos. Queda sense efecte l’article 322.
Tres. S’inclou una nova disposició addicional trenta-quatrena amb la redacció
següent:
«Disposició addicional trenta-quatrena.
matèria de contractació centralitzada.

Referències a òrgans competents en

Totes les referències efectuades a la Direcció General del Patrimoni de l’Estat
en matèria de contractació centralitzada contingudes en l’ordenament jurídic i en
particular en aquesta Llei i en la seva normativa de desplegament, s’entenen fetes
a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques que
determini el corresponent reial decret de desplegament de l’estructura orgànica
bàsica del Ministeri esmentat. Aquest òrgan ha d’assumir des que es constitueixi
les competències de la Direcció General del Patrimoni de l’Estat en matèria de
contractació centralitzada.»
Quatre. S’inclou una nova disposició transitòria novena amb la redacció següent:
«Disposició transitòria novena.
contractació centralitzada.

Mesa de contractació del sistema estatal de

La Direcció General del Patrimoni de l’Estat actua com a òrgan de contractació
centralitzada mentre no s’atribueixin, de conformitat amb l’article 316.3, a un òrgan
diferent les funcions d’òrgan de contractació del sistema estatal de contractació
centralitzada, i compta, fins aquest moment, amb l’assistència de la mesa de
contractació del sistema estatal de contractació centralitzada.»
Disposició final sisena.

Entrada en vigor.

Aquest Reial decret llei entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial
de l’Estat».
Madrid, 28 de juny de 2013.
JUAN CARLOS R.
La presidenta del Govern en funcions,
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
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ANNEX
Pressupost d'explotació modificat del Fons per al finançament dels pagaments a proveïdors
Les partides afectades queden substituïdes pels imports següents:
Import en milers
d'euros
1. IMPORT NET DE LA XIFRA DE NEGOCIS

1.635.056

7. ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ

-99.187

a) Serveis exteriors

-98.951

A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)

1.534.188

17. INGRESSOS FINANCERS

0

b) De valors negociables i altres instruments financers

0

b2) De tercers

0

18. DESPESES FINANCERES

-1.556.386

b) Per deutes amb tercers

-1.556.386

A.2) RESULTAT FINANCER (17+18+19+20+21+22+23)

-1.556.386

A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1+A.2+24+25+26)

-22.198

A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A.3+27)

-22.198

A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A.4+28) (29+A.6)

-22.198

A.6) RESULTAT DE L'ENTITAT / RESULTAT ATRIBUÏT A L'ENTITAT DOMINANT

-22.198

Pressupost de capital modificat del Fons per al finançament dels pagaments a proveïdors
Les partides afectades queden substituïdes pels imports següents:
Import en milers
d'euros
1. RESULTAT DE L'EXERCICI ABANS D'IMPOSTOS
2. AJUSTOS DEL RESULTAT
a) Despeses financeres (+)
4. ALTRES FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ
a) Pagaments d'interessos (-)
5. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ (+/-1+/-2+/-3+/-4)
6. PAGAMENTS PER INVERSIONS (-)
e) Altres actius financers
8. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ (7-6)
10. COBRAMENTS I PAGAMENTS PER INSTRUMENTS DE PASSIU FINANCER
a)

Emissió
2. Deutes amb entitats de crèdit (+)

12. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT (+/-9+/-10-11)

-22.198
1.556.386
1.556.386
-1.556.386
-1.556.386
-22.198
-8.200.000
-8.200.000
-8.200.000
8.200.000
8.200.000
8.200.000
8.200.000

EFECTIU O EQUIVALENTS A L'INICI DE L'EXERCICI

425.353

E) AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU O EQUIVALENTS (+/-5+/-8+/-12+/-D)

-22.198

EFECTIU O EQUIVALENTS AL FINAL DE L'EXERCICI

403.155
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PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT
ANY 2013

Entitat: FONS PER AL FINANÇAMENT DELS PAGAMENTS A PROVEÏDORS
(milers d’euros)
PRESSUPOST D’EXPLOTACIÓ “COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS”
A) OPERACIONS CONTINUADES
1. IMPORT NET DE LA XIFRA DE NEGOCIS
a) Vendes
b) Prestacions de servei

1.635.056
1.635.056

2. VARIACIÓ D’EXISTÈNCIES DE PRODUCTES ACABATS I EN PROCÉS DE FABRICACIÓ
3. TREBALLS FETS PER L’EMPRESA PER AL SEU ACTIU
4. APROVISIONAMENTS
a) Consum de mercaderies
b) Consum de primeres matèries i altres matèries consumibles
c) Treballs fets per altres empreses
d) Deterioració de mercaderies, primeres matèries i altres aprovisionaments
5. ALTRES INGRESSOS D’EXPLOTACIÓ
a) Ingresssos accessoris i altres de gestió corrent
b) Subvencions d’explotació incorporades al resultat de l’exercici
- De l’Administració General de l’Estat
- Dels organismes autònoms de l’Administració General de l’Estat
- D’altres del sector públic estatal de caràcter administratiu
- Del sector públic estatal de caràcter empresarial o fundacional
- De la Unió Europea
- D’altres
c) Imputació de subvencions d’explotació
6. DESPESES DE PERSONAL
a) Sous i salaris
b) Indemnitzacions
c) Seguretat Social a càrrec de l’empresa
d) Altres

-1.681
-1.454
-227

7. ALTRES DESPESES D’EXPLOTACIÓ
a) Serveis exteriors
-98.961
b) Tributs
c) Pèrdues, deterioració i variació de provisions per operacions comercials
d) Altres despeses de gestió corrent
-236
8. AMORTITZACIÓ DE L’IMMOBILITZAT

-99.187
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PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT
ANY 2013

Entitat: FONS PER AL FINANÇAMENT DELS PAGAMENTS A PROVEÏDORS
(milers d’euros)
PRESSUPOST D’EXPLOTACIÓ “COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS”
9. IMPUTACIÓ DE SUBVENCIONS D’IMMOBILITZAT NO FINANCER I ALTRES
10. EXCÉS DE PROVISIONS
11. DETERIORACIÓ I RESULTAT PER ALIENACIONS DE L’IMMOBILITZAT
a) Deterioracions i pèrdues
b) Resultats per alienacions i altres
12. DIFERÈNCIA NEGATIVA DE COMBINACIONS DE NEGOCIS
13. SUBVENCIONS CONCEDIDES I TRANSFERÈNCIES FETES PER L’ENTITAT
- Al sector públic estatal de caràcter administratiu
- Al sector públic estatal de caràcter empresarial o fundacional
- A altres
14. ALTRES RESULTATS
15. DETERIORACIÓ I RESULTAT PER ALIENACIONS DE PARTICIPACIONS CONSOLIDADES
16. DIFERÈNCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓ DE SOCIETATS CONSOLIDADES
A.1) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)

1.534.188

17. INGRESSOS FINANCERS
a) De participacions en instruments de patrimoni
a1) En empreses del grup associades
a2) En tercers
b) De valors negociables i altres instruments financers
b1) D’empreses del grup i associades
b2) De tercers
18. DESPESES FINANCERES
a) Per deutes amb empreses del grup i associades
b) Per deutes amb tercers
c) Per actualització de provisions

-1.556.386
-1.556.385

19. VARIACIÓ DE VALOR RAONABLE EN INSTRUMENTS FINANCERS
a) Cartera de negocis i altres
b) Imputació al resultat de l’exercici per actius financers disponibles per a la venda
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PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT
ANY 2013

Entitat: FONS PER AL FINANÇAMENT DELS PAGAMENTS A PROVEÏDORS
(milers d’euros)
PRESSUPOST D’EXPLOTACIÓ “COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS”
20. DIFERÈNCIES DE CANVI
21. DETERIORACIÓ I RESULTATS PER ALIENACIONS D’INSTRUMENTS FINANCERS
a) Deterioració i pèrdues
b) Resultat per alienacions i altres
22. IMPUTACIÓ DE SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS DE CARÀCTER FINANCER
23. INCORPORACIÓ A L’ACTIU DE DESPESES FINANCERES
A.2) RESULTAT FINANCER (17+18+19+20+21+22+23)

-1.556.386

24. PARTICIPACIÓ EN BENEFICIS (PÈRDUES) DE SOCIETATS POSADES EN EQUIVALÈNCIA
25. DETERIORACIÓ I RESULTATS PER ALIENACIONS DE PARTICIPACIONS POSADES EN EQUIVALÈNCIA
26. DIFERÈNCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓ DE SOCIETATS POSADES EN EQUIVALÈNCIA
A.3) RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS (A.1+A.2+24+25+26)

-22.198

27. IMPOSTOS SOBRE BENEFICIS
A.4) RESULTAT DE L’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS CONTINUADES (A.3+27)

-22.198

B) OPERACIONS INTERROMPUDES
28. RESULTAT DE L’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS INTERROMPUDES NET D’IMPOSTOS
A.5) RESULTAT DE L’EXERCICI (A.4+28) (29+A.6)

-22.198

29. RESULTAT ATRIBUÏT A SOCIS EXTERNS
A.6) RESULTAT DE L’ENTITAT / RESULTAT ATRIBUÏT A L’ENTITAT DOMINANT

-22.198
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PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT
ANY 2013

Entitat: FONS PER AL FINANÇAMENT DELS PAGAMENTS A PROVEÏDORS
(milers d’euros)
PRESSUPOST DE CAPITAL “ESTAT DE FLUXOS D’EFECTIU”
A) FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS D’EXPLOTACIÓ
1. RESULTAT DE L’EXERCICI ABANS D’IMPOSTOS

-22.198

2. AJUSTOS DEL RESULTAT
1.556.386
a) Amortització de l’immobilitzat (+)
b) Correccions valoratives per deterioració (+/-)
c) Variació de provisions (+/-)
d) Imputació de subvencions (-)
e) Resultats per baixes i alienacions de l’immobilitzat (+/-)
f) Resultats per baixes i alienacions d’instruments financers (+/-)
g) Ingressos financers (-)
h) Despeses financeres (+)
1.556.386
i) Diferències de canvi (+/-)
j) Variació de valor raonable en instruments financers (+/-)
k) Altres ingressos i despeses (-/+)
l) Participació en beneficis (pèrdues) de societats posades en equivalència -net de dividends- (-/+)
3. CANVIS EN EL CAPITAL CORRENT
a) Existències (+/-)
b) Deutors i altres comptes a cobrar (+/-)
c) Altres actius corrents (+/-)
d) Creditors i altres comptes a pagar (+/-)
e) Altres passius corrents (+/-)
f) Altres actius i passius no corrents (+/-)
4. ALTRES FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS D’EXPLOTACIÓ
a) Pagaments d’interessos (-)
b) Cobraments de dividends (+)
c) Cobraments d’interessos (+)
d) Cobraments (pagaments) per impost sobre beneficis (+/-)
e) Altres pagaments (cobraments) (-/+)

-1.556.386
-1.556.386

5. FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS D’EXPLOTACIÓ (+/-1+/-2+/-3+/-4)

-22.198
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ANY 2013

Entitat: FONS PER AL FINANÇAMENT DELS PAGAMENTS A PROVEÏDORS
(milers d’euros)
PRESSUPOST DE CAPITAL “ESTAT DE FLUXOS D’EFECTIU”
B) FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS D’INVERSIÓ
6. PAGAMENTS PER INVERSIONS (-)
a) Empreses del grup i associades
b) Immobilitzat intangible
c) Immobilitzat material
d) Inversions immobiliàries
e) Altres actius financers
f) Actius no corrents mantinguts per a la venda
g) Altres actius
h) Unitat de negoci

-8.200.000

-8.200.000

7. COBRAMENTS PER DESINVERSIONS (+)
a) Empreses del grup i associades
b) Immobilitzat intangible
c) Immobilitzat material
d) Inversions immobiliàries
e) Altres actius financers
f) Actius no corrents mantinguts per a venda
g) Altres actius
h) Unitat de negoci
8. FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS D’INVERSIÓ (7-6)

-8.200.000

C) FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT
9. COBRAMENTS I PAGAMENTS PER INSTRUMENTS DE PATRIMONI
a) Emissió d’instruments de patrimoni (+)
- De l’Administració General de l’Estat
- Dels organismes autònoms de l’Administració General de l’Estat
- D’altres del sector públic estatal de caràcter administratiu
- Del sector públic estatal de caràcter empresarial o fundacional
- D’altres
b) Amortització d’instruments de patrimoni (-)
c) Adquisició d’instruments de patrimoni propi i de la societat dominant (-)
d) Alienació d’instruments de patrimoni propi i de la societat dominant (+)
e) Subvencions, donacions i llegats rebuts (+)
- De l’Administració General de l’Estat
- Dels organismes autònoms de l’Administració General de l’Estat
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PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT
ANY 2013

Entitat: FONS PER AL FINANÇAMENT DELS PAGAMENTS A PROVEÏDORS
(milers d’euros)
PRESSUPOST DE CAPITAL “ESTAT DE FLUXOS D’EFECTIU”
- D’altres del sector públic estatal de caràcter administratiu
- Del sector públic estatal de caràcter empresarial o fundacional
- De la Unió Europea
- D’altres
f) Altres aportacions de socis (+)
- De l’Administració General de l’Estat
- Dels organismes autònoms de l’Administració General de l’Estat
- D’altres del sector públic estatal de caràcter administratiu
- Del sector públic estatal de caràcter empresarial o fundacional
- De la Unió Europea
- D’altres
g) Adquisició de participacions de socis externs (-)
h) Venda de participacions a socis externs (+)
10. COBRAMENTS I PAGAMENTS PER INSTRUMENTS DE PASSIU FINANCER
a) Emissió
8.200.000
1. Obligacions i altres valors negociables (+)
2. Deutes amb entitats de crèdit (+)
8.200.000
3. Deutes amb empreses del grup i associades (+)
4. Deutes transformables en subvencions, donacions i llegats (+)
- De l’Administració General de l’Estat
- Dels organismes autònoms de l’Administració General de l’Estat
- D’altres del sector públic estatal de caràcter administratiu
- Del sector públic estatal de caràcter empresarial o fundacional
- D’altres
5. Préstecs procedents del sector públic (+)
- De l’Administració General de l’Estat
- Dels organismes autònoms de l’Administració General de l’Estat
- D’altres del sector públic estatal de caràcter administratiu
- Del sector públic estatal de caràcter empresarial o fundacional
- D’altres
6. Altres deutes (+)
b) Devolució i amortització de
1. Obligacions i altres valors negociables (-)
2. Deutes amb entitats de crèdit (-)
3. Deutes amb empreses del grup i associades (-)
4. Altres deutes (-)

8.200.000
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PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT
ANY 2013

Entitat: FONS PER AL FINANÇAMENT DELS PAGAMENTS A PROVEÏDORS
(milers d’euros)
PRESSUPOST DE CAPITAL “ESTAT DE FLUXOS D’EFECTIU”
11. PAGAMENTS PER DIVIDENDS I REMUNERACIONS D’ALTRES INSTRUMENTS DE PATRIMONI
a) Dividends (-)
- A l’Administració General de l’Estat
- A organismes autònoms de l’Administració General de l’Estat
- A altres del sector públic estatal de caràcter empresarial o fundacional
- A altres
b) Remuneració d’altres instruments de patrimoni (-)
12. FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT (+/-9+/-10-11)

8.200.000

D) EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI
E) AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L’EFECTIU O EQUIVALENTS (+/-5+/-8+/-12+/-D)

http://www.boe.es

-22.198

EFECTIU O EQUIVALENTS AL COMENÇAMENT DE L’EXERCICI

425.353

EFECTIU O EQUIVALENTS AL FINAL DE L’EXERCICI

403.155
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