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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
9326 Reial Decret Llei 12/2014, de 12 de setembre, pel qual es concedixen 

suplements de crèdit i crèdits extraordinaris en el pressupost dels ministeris 
d’Assumptes Exteriors i de Cooperació, d’Educació, Cultura i Esport, de 
Foment i d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.

El present reial decret llei té com a finalitat procedir a la concessió de suplements de 
crèdit i crèdits extraordinaris en el pressupost dels ministeris d’Assumptes Exteriors i de 
Cooperació; d’Educació, Cultura i Esport; de Foment, i d’Agricultura, Alimentació i Medi 
Ambient.

En primer lloc, es procedix a la concessió d’un suplement de crèdit en el pressupost 
del Ministeri d’Assumptes Exteriors i de Cooperació, per un import de 5.160.000 d’euros, 
per a finançar projectes i programes de resposta humanitària davant de situacions 
d’emergència, actuacions de lluita contra el canvi climàtic i el subministrament d’equips i 
material sanitari per a afrontar l’epidèmia del virus d’Ebola a Libèria, com a conseqüència 
de les situacions següents:

1) La incidència de desastres naturals s’ha convertit en els últims anys en un 
problema clau tant per al desenrotllament dels països afectats com per a l’estabilitat 
mundial. L’impacte de terratrémols, huracans, tifons, inundacions i sequeres posa en 
dificultats la governabilitat de desenes de països i provoca patiments irreparables i danys 
quantiosos a milions de persones cada any.

Els desastres naturals van afectar en 2013 més de 200 milions de persones en el 
món, han ocasionat 100.000 morts anuals de mitjana durant l’última dècada i han produït 
danys econòmicament estimats cada any en més de 100.000 milions de dòlars americans 
en els últims deu anys, demostrant que constituïx un dels principals problemes globals i 
una de les prioritats de l’acció humanitària.

En 2014, s’ha produït una multiplicació de les crisis humanitàries, fet que requerix una 
resposta immediata i solidària de la comunitat internacional. S’han registrat xifres sense 
precedents de persones en necessitat d’ajuda humanitària sobre les quals diversos 
organismes internacionals i organitzacions de la societat civil advertixen. Este augment 
exponencial de les necessitats humanitàries requerix una actuació immediata.

Espanya, dins d’este àmbit d’actuació, està compromesa amb l’aplicació del marc 
acordat internacionalment per a la reducció del risc de desastres, conegut com el Marc 
d’Acció de Hyogo 2005-2015, la revisió del qual tindrà lloc durant la pròxima Conferència 
de Sendai, Japó, al març de 2015. A més, Espanya té en la Preparació per a la Resposta 
a Desastres Naturals una de les seues línies prioritàries d’acció humanitària dins de la 
seua política de cooperació per al desenrotllament, com establix el IV Pla Director i el Pla 
Operatiu d’Acció Humanitària 2013-2014.

Per al desenrotllament d’esta política, cal finançar projectes i programes que tinguen 
per objectiu previndre i preparar respostes davant de desastres naturals per un import 
de 4.000.000 d’euros.

2) D’altra banda, el canvi climàtic constituïx un fenomen global, tant per les seues 
causes com pels seus efectes, i requerix una resposta multilateral basada en la 
col·laboració de tots els països.

En este àmbit d’actuació, es procedirà a la firma d’un memoràndum d’enteniment 
sobre cooperació en matèria de canvi climàtic i mecanismes de desenrotllament net 
durant la Conferència de Caps d’Estat i de Govern sobre el Canvi Climàtic, convocada pel 
secretari general de Nacions Unides, que se celebrarà a Nova York al setembre de 2014.

Espanya té la intenció d’adherir-se a la firma del mencionat memoràndum, que 
permetrà reforçar la cooperació en matèria de canvi climàtic i desenrotllament net incidint 
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en les energies renovables i el desenrotllament sostenible amb un grup de xicotets països 
en desenrotllament del Pacífic, de manera que es puga crear un marc estable i únic de 
cooperació amb una de les zones més vulnerables davant dels efectes adversos del canvi 
climàtic.

En el marc d’este memoràndum, Espanya té previst concedir subvencions per un 
import d’un milió d’euros destinats a finançar projectes que contribuïsquen a la lluita 
contra el canvi climàtic i a pal·liar els efectes adversos que es produïxen en els països en 
desenrotllament.

3) Finalment, per a poder afrontar l’emergència sanitària ocasionada per la 
propagació de l’epidèmia del virus d’Ebola, el Govern de Libèria ha demanat ajuda al 
Govern d’Espanya, atesa la gravetat de la situació davant de l’increment en el nombre de 
casos sospitosos, probables i confirmats.

Si bé en un principi el nombre de casos registrats del virus d’Ebola a Libèria va ser 
menor que a Sierra Leone o Guinea Conakry, la situació actual pareix haver empitjorat, a 
causa tant de la ràpida propagació de l’epidèmia a la capital, Monròvia, com en altres 
zones del país. Això, unit a la falta d’una resposta eficaç de les autoritats sanitàries i a la 
impossibilitat de comptar amb els recursos humans i tècnics suficients per a contindre 
l’epidèmia, ha provocat que Libèria siga un dels països on la situació té camí d’empitjorar.

La presidenta de Libèria va declarar el 6 d’agost l’estat d’emergència durant 90 dies 
per a fer front a la malaltia, que ha superat la capacitat i responsabilitat legal d’una agència 
o ministeri concret i planteja una amenaça real per a la salut, la seguretat i l’economia del 
país. La Cambra de Representants va aprovar la mesura posteriorment.

Com a resposta a la mencionada sol·licitud, l’Agència Espanyola de Cooperació 
Internacional per al Desenrotllament proposa el finançament del subministrament de dos 
lots complets d’equip mèdic, material de protecció, desinfecció i rehidratació, i 
medicaments específics contra el virus d’Ebola per a destinar-los a Libèria. La Fundació 
Juan Ciudad i l’Orde dels Germans de Sant Joan de Déu, que gestionen l’Hospital de 
Sant Josep a Monròvia, serien els destinataris finals del material, a fi de donar suport a la 
reobertura del mencionat hospital per al tractament d’esta malaltia i altres, la qual cosa 
requerix un finançament per un import de 160.000 euros.

Per tot això, i atés que l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al 
Desenrotllament no disposa de finançament, es proposa un suplement de crèdit en el 
pressupost del Ministeri d’Assumptes Exteriors i de Cooperació per un import de 5.160.000 
euros, per a finançar les actuacions indicades, considerant que concorren les raons de 
necessitat i urgència que justifiquen la seua concessió per mitjà d’un reial decret llei.

En segon lloc, pel present reial decret llei es concedix un suplement de crèdit en el 
pressupost del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport i en el pressupost de l’organisme 
autònom Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals per un import total 
de 30.000.000 euros per a possibilitar la convocatòria d’ajudes a l’amortització de 
llargmetratges produïts en 2012.

La Llei 55/2007, de 28 de desembre, del Cine, establix que correspon a l’Institut de la 
Cinematografia i de les Arts Audiovisuals (ICAA) la promoció i el foment de la producció, 
distribució i exhibició d’obres cinematogràfiques i audiovisuals, i l’establiment de les 
condicions que n’afavorisquen la creació i difusió.

Així mateix, l’esmentada Llei 55/2007 establix diverses mesures de foment entre les 
quals es troben les ajudes a l’amortització de llargmetratges, que té com a beneficiàries 
les empreses productores amb nacionalitat espanyola, i el seu objecte és l’amortització 
del cost de producció de les pel·lícules, així com incentivar-ne la comercialització, 
intentant incrementar la quota de mercat de cine espanyol i mantindre un volum de 
producció.

En este context, l’Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals (ICAA) 
col·labora amb l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) en l’àmbit de la producció cinematogràfica, 
a través de la formalització de convenis de col·laboració anuals amb la finalitat d’establir 
una línia de mediació dirigida al finançament de projectes d’inversió en produccions 
cinematogràfiques de llargmetratges.
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La connexió entre els dos instruments de finançament es produïx perquè els 
beneficiaris de les ajudes a l’amortització queden obligats a destinar el seu import a 
l’amortització dels préstecs obtinguts a l’empara de la línia ICO-ICAA.

D’altra banda, la Societat de Garantia Recíproca Audiovisual, SGR, participada en un 45 
per 100 per l’ICAA, té com a finalitat donar suport a la indústria audiovisual i el sector dels 
continguts de caràcter cultural o d’oci en el finançament i desenrotllament dels seus projectes, 
facilitant l’accés al crèdit de les xicotetes i mitjanes empreses, millorant les seues condicions 
de finançament a través de la prestació d’avals davant de bancs, caixes d’estalvi i altres 
entitats de crèdit, i prestant, així mateix, servicis d’assistència i assessorament financer. Esta 
entitat avala o presta un altre tipus de garanties a un elevat nombre de les operacions acollides 
als convenis formalitzats per l’ICO i l’ICAA per a la producció i exhibició cinematogràfica.

Per la Resolució de la Direcció General de l’ICAA de 14 de març de 2013, es van 
convocar ajudes a l’amortització de llargmetratges, circumscrivint les ajudes als llargmetratges 
estrenats entre el dia 1 de gener i el 30 de setembre de 2011. L’any 2014, mitjançant una 
resolució de la Direcció General de l’ICAA de 3 de febrer de 2014, es van convocar ajudes a 
l’amortització dels llargmetratges estrenats en l’últim trimestre de 2011, per la qual cosa les 
disponibilitats pressupostàries no han permés convocar les ajudes corresponents als 
llargmetratges estrenats l’any 2012. Això està obligant a les empreses productores a 
amortitzar en el present exercici els préstecs sol·licitats el seu dia, en la legitima confiança 
que l’any 2014 podrien concórrer a la convocatòria d’ajudes a l’amortització, la percepció de 
les quals els permetria amortitzar els préstecs sol·licitats abans del venciment dels períodes 
de carència sense haver d’assumir el pagament dels interessos derivats d’estos.

Les raons d’extraordinària i urgent necessitat que justifiquen la concessió del present 
suplement de crèdit en el pressupost del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport i, al seu torn, 
en el pressupost de l’Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals, consistixen en 
els efectes negatius que la no-convocatòria de les ajudes a l’amortització dels llargmetratges 
estrenats al llarg de l’any 2012 tindria en la indústria cinematogràfica, ja que part de les 
empreses productores van iniciar la seua producció en un marc normatiu que en eixe 
moment els permetia obtindre finançament extern en el qual actuava com a garantia la 
possible concessió de l’ajuda. Per tant, si no es produïra la convocatòria, se’ls generaria un 
crebant financer que portaria al tancament de moltes d’estes i posaria en greu risc un sector 
industrial de gran importància cultural i generador d’un gran nombre de llocs de treball.

Finalment, pel present reial decret llei es concedixen crèdits extraordinaris en els 
pressupostos dels ministeris de Foment i d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient per un 
import total de 725.731.999,87 euros per a imputar a pressupost i atendre el pagament 
d’obligacions d’exercicis anteriors.

Al tancament comptable i pressupostari de l’exercici 2013 s’ha posat de manifest 
l’existència de gastos que no comptaven amb una cobertura pressupostària o que la que 
estava prevista va resultar insuficient, si bé estos gastos figuren comptabilitzats i n’ha 
quedat registrada la incidència en el dèficit a 31 de desembre del mencionat exercici.

Estos gastos, que constituïxen obligacions exigibles per a l’Administració, han de ser 
regularitzats i aplicats al pressupost per a procedir al seu pagament, la qual cosa requerix 
disposar prèviament del corresponent crèdit pressupostari. A estos efectes, el present 
reial decret llei conté la concessió de crèdits extraordinaris que doten la cobertura 
financera suficient per a procedir a la regularització.

L’import de les operacions que cal regularitzar ascendix a 725.731.999,87 euros.
Al Ministeri de Foment li corresponen un total de 540.692.050,73 euros, que deriven 

majoritàriament d’expropiacions, revisions de preus, certificats finals, interessos i 
liquidacions d’obres de la Direcció General de Carreteres per un import de 492.163.523,83 
euros, així com obligacions relatives a conservació integral i d’energia elèctrica de la 
mateixa Direcció General de Carreteres per un import de 38.531.783,59 euros. Per la 
seua banda, la Direcció General de Ferrocarrils ha d’atendre obligacions per un import 
de 8.425.559,41 euros, corresponents a expropiacions, liquidacions d’obra i interessos de 
demora, i la Direcció General d’Arquitectura, Habitatge i Sòl per un import de 1.571.183,90 
euros, relatives fonamentalment a certificats.
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Per la seua banda, les obligacions pendents del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i 
Medi Ambient ascendixen a 185.039.949,14 euros. D’estes, 126.651.336,56 euros 
corresponen a la Direcció General de l’Aigua en concepte de certificats, revisions de 
preus, expropiacions i altres incidències relatives a actuacions inversores, i 8.521.170 
euros per actuacions per mitjà de conveni. Així mateix s’han de dotar crèdits extraordinaris 
en el pressupost de la dita direcció general per un import de 45.672.216,59 euros per a 
atendre el pagament d’obligacions de determinades confederacions hidrogràfiques i per a 
reposar la seua tresoreria. Finalment, per a obligacions de diferents servicis del 
departament es concedixen crèdits per un import de 4.195.225,99 euros.

La imputació pressupostària d’estes obligacions requerix una norma amb rang de llei, 
de conformitat amb el que establix l’article 34.4 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, 
General Pressupostària.

D’altra banda, les obligacions que es tracta de satisfer han sigut imputades al dèficit 
de l’any 2013, per la qual cosa els crèdits extraordinaris que es concedixen no reduïxen la 
capacitat de finançament de l’Estat l’any 2014 i, per tant, en aplicació del que disposa 
l’article 59 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, no són 
susceptibles de finançament a càrrec del Fons de Contingència d’execució pressupostària. 
En conseqüència, el present reial decret llei preveu el finançament dels crèdits 
extraordinaris per mitjà de deute públic.

L’exigència d’atendre el pagament d’obligacions exigibles que ineludiblement ha de 
satisfer l’Administració, i la necessitat de no demorar-ne l’abonament per a no causar 
perjuís als tercers afectats constituïxen les raons d’extraordinària i urgent necessitat que 
justifiquen la concessió dels crèdits extraordinaris per mitjà d’un reial decret llei.

El reial decret llei inclou, així mateix, una disposició addicional i tres disposicions finals.
La disposició addicional i la final primera incorporen mesures per a millorar la liquiditat 

de les corporacions locals i de les comunitats autònomes, respectivament, flexibilitzant el 
reintegrament dels saldos negatius que resulten de les liquidacions definitives de la 
participació de les entitats locals en tributs de l’Estat i dels recursos del sistema de 
finançament de les comunitats autònomes de règim comú en el període 2008-2009.

En concret, la disposició addicional té per objecte possibilitar a les entitats locals més 
disponibilitat de recursos minorant els reintegraments que corresponguen a les liquidacions 
definitives de 2008 i 2009, que van ser d’imports elevats i que van motivar l’aplicació de 
períodes de reintegrament de cinc anys, inicialment, i de deu anys, amb posterioritat.

No obstant això, eixa segona ampliació només s’aplicarà si ho sol·liciten les entitats 
locals.

S’establixen requisits que hauran de complir les entitats locals tant formals com de 
caràcter financer.

Per la seua banda, la disposició final primera té per objecte possibilitar, en este cas a 
les comunitats autònomes, més disponibilitat de recursos minorant els reintegraments 
que corresponguen a les liquidacions definitives de 2008 i 2009, que van ser d’imports 
elevats i que van motivar l’aplicació de períodes de reintegrament de cinc anys, 
inicialment, i de deu anys, amb posterioritat.

Inicialment, s’havia acordat un termini de devolució de 60 mensualitats. Posteriorment, 
la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2012 va elevar l’esmentat termini a 120 
mensualitats a computar a partir de l’1 de gener de 2012, sent este el termini que està 
vigent en l’actualitat.

La disposició final primera modifica l’esmentada Llei de Pressupostos Generals de 
l’Estat per a 2012, de manera que el termini quedarà establit en 240 mensualitats a 
computar des de la dita data.

D’esta manera, cada comunitat autònoma de règim comú podrà sol·licitar abans 
del 31 d’octubre d’enguany l’ampliació del termini a 240 mensualitats. Pel fet que 
l’aplicació efectiva d’esta mesura s’iniciarà al gener de 2015, es preveu en la disposició 
final primera una ampliació del termini de devolució a 204 mensualitats, a comptar del 
mencionat moment, amb l’objectiu que els reintegraments de les liquidacions de 2008 
i 2009 s’efectuen en 240 mensualitats, a computar des de 2012.
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Les dos disposicions són d’urgent i extraordinària necessitat, ja que les entitats locals 
i les comunitats autònomes elaboren actualment els seus pressupostos per a l’any 2015 i, 
en cas que pretenguen acollir-s’hi, han d’incloure l’efecte de les esmentades mesures.

Finalment, la disposició final segona introduïx una modificació en l’apartat 2 de 
l’article 14 del Reial Decret Llei 21/2012, de 13 de juliol, de mesures de liquiditat de les 
administracions públiques i en l’àmbit financer, per mitjà de la qual se suprimix l’obligació 
que les condicions financeres aplicables a les operacions de crèdit que concerte l’Estat 
amb les comunitats autònomes a càrrec del Fons de Liquiditat Autonòmic garantisquen la 
repercussió dels gastos financers i la resta de costos en què incórrega l’esmentat fons.

Esta modificació es justifica en l’especial situació financera i pressupostària d’algunes 
comunitats autònomes, en particular les adherides al Fons de Liquiditat Autonòmic, que 
ha fet necessari que es plantege una reestructuració de les operacions de crèdit 
formalitzades a càrrec del mencionat mecanisme per a reduir el tipus d’interés aplicable a 
estes en l’1% fins al 31 de desembre de 2015, que no garantix la repercussió dels gastos 
i la resta de costos en què incórrega el Fons de Liquiditat Autonòmic.

La urgència de la modificació proposada està determinada per la necessitat que la 
rebaixa d’interessos plantejada puga tindre efectes en l’últim trimestre de l’any 2014.

En virtut d’això, fent ús de l’autorització continguda en l’article 86 de la Constitució, a 
proposta del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord amb el Consell 
d’Estat pel que fa als articles 1 a 9, i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en 
la seua reunió del dia 12 de setembre de 2014,

DISPOSE:

Article 1. Concessió d’un suplement de crèdit en el pressupost del Ministeri d’Assumptes 
Exteriors i de Cooperació.

Per a finançar projectes i programes de resposta humanitària davant de situacions 
d’emergència, actuacions de lluita contra el canvi climàtic i el subministrament d’equips i 
material sanitari per a afrontar l’epidèmia del virus d’Ebola a Libèria es concedix un 
suplement de crèdit en el vigent pressupost de la secció 12 «Ministeri d’Assumptes 
Exteriors i de Cooperació», servici 03 «Secretaria d’Estat de Cooperació Internacional i 
per a Iberoamèrica», programa 000X «Transferències internes», capítol 4 «Transferències 
corrents», article 43 «A agències estatals i altres organismes públics», concepte 430 «A 
l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenrotllament, per a atendre 
els gastos derivats de projectes d’ajuda oficial al desenrotllament, incloent-hi els proposats 
o a executar per organitzacions no governamentals, amb destinació a països en via de 
desenrotllament», per un import de 5.160.000 euros.

Article 2. Variació de crèdit en el pressupost de l’Agència Espanyola de Cooperació 
Internacional per al Desenrotllament.

El suplement de crèdit que es concedix en l’article anterior finançarà una variació de 
crèdit en el pressupost de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al 
Desenrotllament en els termes que s’arrepleguen a continuació:

Pressupost d’ingressos

Alta:

Aplicació 
pressupostària Denominació

Import
–

Euros

12.401.404 Per a atendre gastos derivats de projectes d’ajuda oficial al 
desenrotllament, incloent-hi els proposats o a executar per 
organitzacions no governamentals, amb destinació a països 
en via de desenrotllament  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.160.000
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Pressupost de gastos

Alta:

Aplicació 
pressupostària Denominació

Import
–

Euros

12.401.143A.496.02 Per a ajuda oficial al desenrotllament. Ajuda humanitària . . . . 4.160.000
12.401.143A.496.04 Per a ajuda oficial al desenrotllament. Subvencions d’estat i 

altres projectes AOD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000.000

Article 3. Concessió d’un suplement de crèdit en el pressupost del Ministeri d’Educació, 
Cultura i Esport.

Es concedix un suplement de crèdit en el pressupost de la secció 18 «Ministeri 
d’Educació, Cultura i Esport», servici 09 «Secretaria d’Estat de Cultura», programa 000X 
«Transferències internes», concepte 415 «A l’Institut de la Cinematografia i de les Arts 
Audiovisuals. Dotació del Fons de Protecció de la Cinematografia», per un import 
de 30.000.000 d’euros.

Article 4. Modificació del pressupost d’ingressos i concessió d’un suplement de crèdit en 
el pressupost de l’Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals.

1. El suplement de crèdit que es concedix en l’article anterior ocasionarà un 
increment en el pressupost d’ingressos de l’organisme autònom 18.103 «Institut de la 
Cinematografia i de les Arts Audiovisuals», en l’aplicació pressupostària 18.103.400.01 
«Del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. Fons de Protecció a la Cinematografia», per 
un import de 30.000.000 euros.

2. S’autoritza un suplement de crèdit en el pressupost de gastos de l’organisme 
autònom 18.103 «Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals», programa 
335 C «Cinematografia», concepte 470 «Fons de Protecció a la Cinematografia», per un 
import de 30.000.000 euros.

3. El suplement de crèdit que es concedix en el pressupost de l’Institut de la 
Cinematografia i de les Arts Audiovisuals es finançarà amb el suplement de crèdit que es 
concedix en el pressupost de l’Estat.

Article 5. Concessió de crèdits extraordinaris en el pressupost del Ministeri de Foment.

Per a atendre obligacions d’exercicis anteriors, es concedixen crèdits extraordinaris 
per un import de 540.692.050,73 euros en el pressupost de la secció 17 «Ministeri de 
Foment», segons el detall que s’arreplega en l’annex I.

Article 6. Concessió de crèdits extraordinaris en el pressupost del Ministeri d’Agricultura, 
Alimentació i Medi Ambient.

Per a atendre obligacions d’exercicis anteriors, es concedixen crèdits extraordinaris 
per un import de 185.039.949,14 euros en el pressupost de la secció 23 «Ministeri 
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient», segons el detall que s’arreplega en l’annex II.

Article 7. Modificació dels pressupostos de les confederacions hidrogràfiques.

Per a atendre obligacions de l’organisme autònom 23.229 «Confederació Hidrogràfica 
del Guadiana», corresponents a exercicis anteriors, s’aprova un crèdit extraordinari en el 
pressupost de l’organisme per un import de 20.164.568,33 euros, en els termes que recull 
l’annex III.
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El dit crèdit extraordinari es finançarà amb el crèdit extraordinari que, pel mateix 
import, es concedix en el pressupost de la Direcció General de l’Aigua i que figura inclòs 
en l’annex II.

La resta de crèdits extraordinaris que es concedixen en l’annex II, amb destinació a 
les confederacions hidrogràfiques, es reflectiran en els seus pressupostos d’ingressos en 
els termes que s’arrepleguen en l’indicat annex III.

Article 8. Finançament.

Els crèdits extraordinaris i suplements de crèdit que es concedixen en el pressupost 
de l’Estat es finançaran amb deute públic.

Article 9. Aplicació dels gastos al pressupost.

Els gastos que s’imputen pressupostàriament als crèdits extraordinaris, que per a 
atendre obligacions d’exercicis anteriors es concedixen per mitjà del present reial decret 
llei, hauran d’estar prèviament comptabilitzats en el compte 413 «Creditors per operacions 
pendents d’aplicar al pressupost» com a conseqüència de les actuacions de control 
financer permanent previstes en l’article 159.1.g) de la Llei General Pressupostària o de 
les comunicacions dels centres gestors previstes en la normativa comptable i 
pressupostària. La intervenció delegada en el departament ministerial corresponent 
vetlarà pel compliment d’este requisit.

Disposició addicional única. Reintegraments dels saldos deutors resultants a càrrec de 
les entitats locals en les liquidacions definitives de la participació en tributs de l’Estat 
dels anys 2008 i 2009.

1. Aquelles entitats locals a les quals s’estiga aplicant l’ampliació del període de 
reintegrament dels saldos deutors resultants a càrrec de les entitats locals en les 
liquidacions definitives de la participació en tributs de l’Estat dels anys 2008 i 2009, 
regulada en la disposició final deu de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos 
Generals de l’Estat per a l’any 2013, podran ampliar en 120 mensualitats aquell període, 
d’acord amb les normes que conté la present disposició.

2. L’ampliació del període de reintegrament podrà ser sol·licitada per les entitats 
locals a les quals s’estiga aplicant la disposició final deu de la Llei 2/2012, de 29 de juny. 
Així mateix, el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques aplicarà d’ofici a aquells 
municipis que tinguen concedida la mesura continguda en la lletra b de l’article 22 del 
Reial Decret Llei 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat de les 
administracions públiques i de suport a entitats locals amb problemes financers.

3. La sol·licitud anterior haurà de ser aprovada pel ple de la corporació local i la 
remetrà l’interventor o el secretari-interventor al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques per mitjans telemàtics i amb firma electrònica amb anterioritat al 30 de 
novembre de 2014. L’ampliació sol·licitada es concedirà a les entitats locals que, a més 
d’haver presentat la liquidació dels pressupostos de la totalitat d’entitats integrants de la 
corporació local corresponents a 2013, prevegen complir el 31 de desembre de 2014 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària i amb el límit de deute públic establit en els articles 51 
i 53 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 març, i el període mitjà de pagament dels quals no supere en més 
de 30 dies el termini màxim establit en la normativa de morositat d’acord amb el període 
mitjà de pagament a proveïdors que publiquen en el mes d’octubre de 2014, conforme al 
Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenrotlla la metodologia de càlcul del 
període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques i les condicions 
i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament previstos en la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Quant a la previsió del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i del límit 
de deute esmentada abans, es tindrà en compte la informació d’execució trimestral del 
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pressupost de 2014 que, corresponent al tercer trimestre de 2014, remeten les entitats 
locals fins al 31 d’octubre d’enguany.

4. L’aplicació efectiva de l’ampliació esmentada en l’apartat 1 anterior s’iniciarà en 
l’entrega a compte de la participació en tributs de l’Estat del mes de gener de 2015. A 
partir de llavors, els reintegraments mensuals aplicables seran els que resulten de dividir 
l’import pendent de reintegrar a eixa data per les liquidacions corresponents als anys 2008 
i 2009 dividit per 204 mensualitats.

5. La modalitat de fraccionament que establix l’apartat 1 anterior es mantindrà 
sempre que les entitats locals afectades aporten la liquidació dels pressupostos de la 
totalitat d’entitats integrants de la corporació local i es complisquen els objectius i límits 
esmentats en l’apartat 3 i referits en tots els casos al 31 de desembre de l’exercici 
immediat anterior. En cas que l’incompliment es produïsca en dos exercicis consecutius, 
s’aplicarà a partir de l’entrega a compte del mes de gener de l’exercici següent el 
fraccionament a 10 anys des de l’1 de gener de 2012, per mitjà de reintegraments 
mensuals equivalents al resultat de dividir l’import pendent de reintegrament entre el 
nombre de mensualitats que resten fins al 31 de desembre de 2021.

6. Si l’import pendent de reintegrament el 31 de desembre de 2014 és igual o inferior 
a 500 euros, es reintegrarà per la seua totalitat en l’entrega a compte del mes de gener.

7. Les entitats locals podran cancel·lar la totalitat del saldo pendent de reintegrar 
corresponent a les liquidacions definitives dels anys 2008 i 2009, amb l’acord previ del ple 
de la corporació local i comunicació al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques en 
el termini que marca l’apartat 3 d’este precepte i pels mitjans establits en este. La 
cancel·lació s’aplicaria en l’entrega a compte del mes de gener de 2015.

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

Es modifica la disposició addicional trenta-sis de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2012, en els termes següents:

U. L’apartat nou queda redactat de la manera següent:

«Nou. La determinació de l’incompliment de l’objectiu d’estabilitat, als efectes 
d’esta disposició, es produirà en el moment en què el ministre d’Hisenda i 
Administracions Públiques eleve al Govern l’informe sobre el grau de compliment 
dels objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic i de la regla de gasto de 
l’exercici immediat anterior a què es referix l’article 17.4 de la Llei Orgànica 2/2012, 
de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.»

Dos. S’hi afig un nou apartat deu amb la redacció següent:

«Deu. Les comunitats autònomes de règim comú podran sol·licitar fins al 31 
d’octubre de 2014 l’ampliació de l’ajornament del mecanisme financer 
extrapressupostari previst en l’apartat u d’esta disposició, amb l’objectiu d’estendre 
a 204 mensualitats iguals, a computar a partir de l’1 de gener de 2015, l’ajornament 
del saldo pendent de reintegrament a l’esmentada data de les liquidacions del 
sistema de finançament a què es referix el mencionat apartat, així com dels 
avançaments concedits en virtut del mencionat mecanisme.

Esta ampliació es podrà concedir mitjançant una resolució de la Secretaria 
General de Coordinació Autonòmica i Local que contindrà, entre altres qüestions, el 
calendari de pagaments i reintegraments dels ajornaments concedits.

En cas que es constaten els incompliments dels objectius d’estabilitat a què es 
referixen els apartats set i huit d’esta disposició, es produiran els efectes que s’hi 
arrepleguen, sense perjuí que el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, 
mitjançant una resolució de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i 
Local, puga continuar aplicant l’ampliació del mencionat termini a 204 mensualitats 



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en valencià al núm. 223  Dissabte 13 de setembre de 2014  Secc. I. Pàg. 9

iguals, sempre que ho sol·licite la comunitat i esta acredite el compliment de les 
seues obligacions legals de subministrament d’informació.»

Disposició final segona. Modificació del Reial Decret Llei 21/2012, de 13 de juliol, de 
mesures de liquiditat de les administracions públiques i en l’àmbit financer.

Es modifica l’apartat 2 de l’article 14 del Reial Decret Llei 21/2012, de 13 de juliol, de 
mesures de liquiditat de les administracions públiques i en l’àmbit financer, que queda 
redactat de la manera següent:

«2. Les condicions financeres aplicables a estes operacions de crèdit 
s’establiran per acord de la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes 
Econòmics, a proposta del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i del 
Ministeri d’Economia i Competitivitat.»

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

El present reial decret llei entrarà en vigor el mateix dia que es publique en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Madrid, 12 de setembre de 2014.

FELIPE R.

El president del Govern,
MARIANO RAJOY BREY
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ANNEX I

Crèdits extraordinaris que es concedixen en la secció 17: Ministeri de Foment

 
 
 
 
Servici 09. Direcció General d’Arquitectura, Habitatge i Sòl 
 

Aplicació    Denominació    Import (euros) 
261O Article 64    Gastos d’inversions de caràcter immaterial     
  Concepte 648 

 
Gastos d’inversions de caràcter immaterial. Obligacions 
d’exercicis anteriors    8.700,00 

      
 Article 68 

 
Inversió en infraestructures i béns destinats a l’ús general. 
Obligacions d’exercicis anteriors   

 Concepte 681 
 

Inversions de reposició en infraestructures i béns destinats a l’ús 
general   

  01 Altres  1.562.483,90 
 
Servici 38. Direcció General de Carreteres  
 

Aplicació    Denominació    Import (euros) 
453B Article 64    Gastos d’inversions de caràcter immaterial     

 
Concepte 648 

 
Gastos d’inversions de caràcter immaterial. Obligacions 
d’exercicis anteriors    409.579,55 

      
 Article 68 

 
Inversió en infraestructures i béns destinats a l’ús general. 
Obligacions d’exercicis anteriors   

 Concepte 680  Inversió nova en infraestructures i béns destinats a l’ús general   
  00 Terrenys i béns naturals  237.910.108,87 
  01 Altres  160.759.830,58 

 
Concepte 681 

 
Inversions de reposició en infraestructures i béns destinats a l’ús 
general   

  00 Terrenys i béns naturals  21.939.742,26 
  01 Altres  20.444.808,28 
      
453C Article 22  Material, subministraments i altres   
 Concepte 229  Energia elèctrica. Obligacions d’exercicis anteriors  4.749.509,76 
      

 
Article 68 

 
Inversió en infraestructures i béns destinats a l’ús general. 
Obligacions d’exercicis anteriors   

 
Concepte 681 

 
Inversions de reposició en infraestructures i béns destinats a l’ús 
general.    

  00 Terrenys i béns naturals  1.554.429,69 
  01 Altres  82.927.298,43 
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Servici 40. Direcció General de Ferrocarrils  
 

Aplicació    Denominació    Import (euros) 

453A Article 68 
 

Inversió en infraestructures i béns destinats a l’ús general. 
Obligacions d’exercicis anteriors     

  Concepte 680    Inversió nova en infraestructures i béns destinats a l’ús general     
  00 Terrenys i béns naturals  7.487.308,91 
  01 Altres  938.250,50 

 

Denominació dels programes 
 
Programa 261O: “Ordenació i foment de l’edificació”. 

Programa 453 A: “Infraestructura del transport ferroviari”. 

Programa 453 B: “Creació d’infraestructura de carreteres”. 

Programa 453 C: “Conservació i explotació de carreteres”.
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ANNEX II

Crèdits extraordinaris que es concedixen en la secció 23: 
Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient

 

 

 
 
 
 
Servici 02. Secretaria General Tècnica 
 

Aplicació  Denominació  Import (euros) 
451O Article 64   Gastos d’inversions de caràcter immaterial    

 
Concepte 648 
  

Gastos d’inversions de caràcter immaterial. Obligacions
d’exercicis anteriors  370.781,23 

 
 
Servici 05. Direcció General de l’Aigua  
 

Aplicació  Denominació  Import (euros) 

452A Article 64  Gastos d’inversions de caràcter immaterial   
 Concepte 648  Gastos d’inversions de caràcter immaterial. Obligacions

d’exercicis anteriors 
 

694.230,25 
      
452A Article 68  Inversió en infraestructures i béns destinats a l’ús general.

Obligacions d’exercicis anteriors 
  

 Concepte 680  Inversió nova en infraestructures i béns destinats a l’ús general   
  00 Terrenys i béns naturals  729.826,53 
  01 Altres  61.698.457,75 
 Concepte 681  Inversió de reposició en infraestructures i béns destinats a l’ús

general 
  

  01 Altres  50.241.243,26 
      
452A Article 69  Inversió associada al funcionament operatiu dels servicis.

Obligacions d’exercicis anteriors 
  

 Concepte 690  Inversió nova associada al funcionament operatiu dels servicis  
9.587,12 

      
456A Article 64  Gastos d’inversions de caràcter immaterial   
 Concepte 648  Gastos d’inversions de caràcter immaterial. Obligacions

d’exercicis anteriors 
 

2.088.486,41 
      
456A Article 68  Inversió en infraestructures i béns destinats a l’ús general.

Obligacions d’exercicis anteriors 
  

 Concepte 680  Inversió nova en infraestructures i béns destinats a l’ús general   
  00 Terrenys i béns naturals  1.010.454,27 
  01 Altres  10.179.050,97 
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456A Article 76  A Entitats locals   

 Concepte 761  Conveni Riberes de l’Ebre. Obligacions d’exercicis anteriors  8.521.170,00 
      
000X Article 41  A organismes autònoms   
 Concepte 411  A les confederacions hidrogràfiques, per al pagament de l’IBI de 

béns de titularitat estatal. Obligacions d’exercicis anteriors 
  

  00 Confederació Hidrogràfica del Duero  163.198,50 
  01 Confederació Hidrogràfica de l’Ebre  2.225.521,22 
  02 Confederació Hidrogràfica del Guadalquivir  10.065.972,51 
  03 Confederació Hidrogràfica del Guadiana  1.454.383,84 
  04 Confederació Hidrogràfica del Xúquer  231.242,52 
  06 Confederació Hidrogràfica del Segura  175.715,47 
  07 Confederació Hidrogràfica del Cantàbric  15.507,20 
  08 Confederació Hidrogràfica del Tajo  1.416.607,00 
 Concepte 412  A la Confederació Hidrogràfica del Segura, per a la compensació

de les exempcions previstes en el Reial Decret Llei 14/2009, de 4
de desembre. Obligacions d’exercicis anteriors 

 

9.759.500,00 
      
000X Article 71  A organismes autònoms   
 Concepte 712  A la Confederació Hidrogràfica del Guadiana per al pagament del

deute derivat de l’obra “Conducció de l’Aqüeducte Tajo-Segura 
per a la incorporació de recursos a la plana manxega”.
Obligacions d’exercicis anteriors 

 

20.164.568,33 
 
 
Servici 06. Direcció General  de Sostenibilitat de la Costa i el Mar 
 

Aplicació  Denominació  Import (euros) 
456D Article 64  Gastos d’inversions de caràcter immaterial   

 
Concepte 648 
  

Gastos d’inversions de caràcter immaterial. Obligacions 
d’exercicis anteriors  830.722,80 

      
456D 
 

Article 68  Inversió en infraestructures i béns destinats a l’ús general.
Obligacions d’exercicis anteriors   

 
Concepte 680 
  

Inversió nova en infraestructures i béns destinats a l’ús general 
  

  00 Terrenys i béns naturals  2.126.751,52 
  01 Altres  190.335,07 

 
Concepte 681 
  

Inversió de reposició en infraestructures i béns destinats a l’ús
general   

  01 Altres  430.894,52 
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Servici 08. Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental i Medi Natural 
 

Aplicació  Denominació  Import (euros) 
456B Article 64  Gastos d’inversions de caràcter immaterial   

 
Concepte 648 
  

Gastos d’inversions de caràcter immaterial. Obligacions
d’exercicis anteriors  172.290,11 

 

Servici 18. Direcció General de Desenrotllament Rural i Política Forestal 
 

Aplicació  Denominació  Import (euros) 
414B 
 

Article 68  Inversió en infraestructures i béns destinats a l’ús general.
Obligacions d’exercicis anteriors   

 
Concepte 681 
  

Inversió de reposició en infraestructures i béns destinats a l’ús
general   

  01 Altres  55.713,56 
      
456C Article 64  Gastos d’inversions de caràcter immaterial   

 
Concepte 648 
  

Gastos d’inversions de caràcter immaterial. Obligacions
d’exercicis anteriors  17.737,18 

 

Denominació dels Programes 
 
Programa 414B: “Desenrotllament del medi rural”. 

Programa 451O: “Direcció i Servicis Generals d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient”. 

Programa 452A: “Gestió i infraestructures de l’aigua”. 

Programa 456A: “Qualitat de l’aigua”. 

Programa 456B: “Protecció i millora del medi ambient”. 

Programa 456C: “Protecció i millora del medi natural”. 

Programa 456 D: “Actuació en la costa”. 

Programa 000X: “Transferències internes”. 
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ANNEX III

Modificació dels pressupostos de les confederacions hidrogràfiques

 

 

 
 
 
 
Organisme 225: Confederació Hidrogràfica del Duero 

 
INGRESSOS 

      

 Article 40  De l’Administració de l’Estat   
 Concepte 400 Del departament a què està adscrit   
  01 Per al pagament d’IBI de béns de titularitat estatal  163.198,50
 Article 87  Romanent de tresoreria   
 Concepte 870  Romanent de tresoreria  -163.198,50

 
 
Organisme 226: Confederació Hidrogràfica de l’Ebre 
 

INGRESSOS 
      

Aplicació  Denominació  Import (euros) 
 Article 40  De l’Administració de l’Estat   
 Concepte 400 Del departament a què està adscrit   
  01 Per al pagament d’IBI de béns de titularitat estatal  2.225.521,22
 Article 87  Romanent de tresoreria   
 Concepte 870  Romanent de tresoreria  -2.225.521,22

 
Organisme 228: Confederació Hidrogràfica del Guadalquivir 
 

 

 
 Article 40  De l’Administració de l’Estat   
 Concepte 400 Del departament a què està adscrit   
  01 Per al pagament d’IBI de béns de titularitat estatal  10.065.972,51
 Article 87  Romanent de tresoreria   
 Concepte 870  Romanent de tresoreria  -10.065.972,51

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplicació Denominació  Import (euros) 

Aplicació Denominació  Import (euros) 

INGRESSOS 
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Organisme 229: Confederació Hidrogràfica del Guadiana 
 

INGRESSOS 
      

Aplicació  Denominació  Import (euros) 
 Article 40  De l’Administració de l’Estat   
 Concepte 400 Del departament a què està adscrit   
  01 Per al pagament d’IBI de béns de titularitat estatal  1.454.383,84
 Article 70  De l’Administració de l’Estat  
 Concepte 700  Del departament a què està adscrit  
  02 Direcció General de l’Aigua, Pla Especial Alt Guadiana  20.164.568,33
 Article 87  Romanent de tresoreria  
 Concepte 870  Romanent de tresoreria  -1.454.383,84

 
 

GASTOS 
      

Aplicació  Denominació  Import (euros) 

452A 
 

Article 68 
  

Inversió en infraestructures i béns destinats a l’ús general.
Obligacions d’exercicis anteriors   

 Concepte 680  Inversió nova en infraestructures i béns destinats a l’ús general   
  01 Altres  20.164.568,33

 
Organisme 230: Confederació Hidrogràfica del Xúquer 
 

INGRESSOS 
      

Aplicació  Denominació  Import (euros) 
 Article 40  De l’Administració de l’Estat   
 Concepte 400 Del departament a què està adscrit   
  01 Per al pagament d’IBI de béns de titularitat estatal  231.242,52
 Article 87  Romanent de tresoreria   
 Concepte 870  Romanent de tresoreria  -231.242,52
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Organisme 232: Confederació Hidrogràfica del Segura 
 

INGRESSOS 
      

Aplicació  Denominació  Import (euros) 
 Article 40  De l’Administració de l’Estat   
 Concepte 400 Del departament a què està adscrit   
  00 Per a l’exercici de les seues activitats  9.759.500,00

  01 Per al pagament d’IBI de béns de titularitat estatal  175.715,47
 Article 87  Romanent de tresoreria   
 Concepte 870  Romanent de tresoreria  -9.935.215,47

 
 
Organisme 233: Confederació Hidrogràfica del Cantàbric 
 

INGRESSOS 
      

Aplicació  Denominació  Import (euros) 
 Article 40  De l’Administració de l’Estat   
 Concepte 400 Del departament a què està adscrit   
  01 Per al pagament d’IBI de béns de titularitat estatal  15.507,20
 Article 87  Romanent de tresoreria   
 Concepte 870  Romanent de tresoreria  -15.507,20

 
 
Organisme 234: Confederació Hidrogràfica del Tajo 
 

INGRESSOS 
      

Aplicació  Denominació  Import (euros) 
 Article 40  De l’Administració de l’Estat   
 Concepte 400 Del departament a què està adscrit   
  01 Per al pagament d’IBI de béns de titularitat estatal  1.416.607,00
 Article 87  Romanent de tresoreria   
 Concepte 870  Romanent de tresoreria  -1.416.607,00
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