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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
4646 Llei orgànica 1/2012, de 3 d’abril, per la qual s’exclouen de l’àmbit d’aplicació 

de la disposició addicional de la Llei orgànica 3/2006, de 26 de maig, de 
reforma de la Llei orgànica 5/2001, de 13 de desembre, complementària de la 
Llei general d’estabilitat pressupostària, determinats mecanismes de 
finançament.

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei orgànica.
Sapigueu: que les Corts Generals han aprovat la Llei orgànica següent i jo la sanciono.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La persistència de la crisi econòmica actual ha posat de manifest la necessitat 
d’adoptar mesures urgents i extraordinàries per incrementar la liquiditat i afavorir l’equilibri 
financer i pressupostari de les administracions públiques.

Els recursos de les administracions públiques s’estan veient sensiblement afectats a 
causa del deteriorament general de l’activitat econòmica i de la intensitat i la durada de la 
crisi. Aquesta situació ha derivat en un increment dels períodes mitjans de pagament als 
proveïdors de les diferents administracions, cosa que posa en perill la mateixa viabilitat 
econòmica de les empreses, especialment les petites i mitjanes empreses, que han vist 
agreujada la seva situació per la restricció del crèdit paral·lela a la crisi financera en què 
es troben incurses les entitats financeres nacionals i del nostre entorn.

Els retards en els pagaments de les administracions i la dificultat en l’accés al crèdit 
estan provocant un efecte directe en l’activitat econòmica tant de les empreses afectades 
com dels seus proveïdors, fet que pot derivar en un incompliment generalitzat per totes 
elles de la normativa vigent en matèria de morositat.

Per evitar aquests efectes indesitjables que retroalimenten la situació generalitzada 
de crisi, l’Administració de l’Estat ha iniciat la posada en marxa d’un mecanisme 
extraordinari de finançament perquè les comunitats autònomes i les entitats locals, de 
forma urgent i excepcional, puguin respondre a les seves obligacions pendents de 
pagament amb els seus proveïdors. Aquest mecanisme puntual es limita a l’exercici 2012 
i en relació amb les obligacions pendents de pagament anteriors a l’1 de gener de 2012.

La instrumentació d’aquest mecanisme de finançament i la seva aplicació efectiva de 
manera que s’aconsegueixi aquesta injecció de liquiditat en els proveïdors i, per tant, en 
l’economia requereix que les administracions compleixin els diferents requisits que se’ls 
exigeixin i atenguin les operacions financeres que s’habilitin per dotar-les de la fortalesa 
financera suficient per posar-se al dia en el pagament de les obligacions pendents, 
líquides i exigibles. La posada en marxa i, per tant, l’efectivitat i eficàcia del mecanisme 
financer requereix les garanties consegüents que permetin assegurar el compliment per 
les administracions afectades dels seus compromisos financers i de les altres exigències 
necessàries per a la implantació i el funcionament del mecanisme.

Per això, l’Administració de l’Estat s’ha de reservar la potestat de garantir aquestes 
operacions d’endeutament per assegurar el compliment de les obligacions exigides i, per 
tant, per facilitar el finançament de les operacions en preu i volum.

Amb aquesta finalitat és necessari excloure de l’àmbit d’aplicació de la disposició 
addicional de la Llei orgànica 3/2006, de 26 de maig, de reforma de la Llei orgànica 
5/2001, de 13 de desembre, complementària de la Llei general d’estabilitat pressupostària, 
els mecanismes extraordinaris de finançament que pugui habilitar l’Estat amb la finalitat 
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que les comunitats autònomes puguin respondre a les obligacions pendents de pagament 
amb els seus proveïdors, de manera que, de forma excepcional i limitada als mecanismes 
de finançament que es posin en marxa en l’exercici 2012 amb l’objecte assenyalat, 
l’Administració de l’Estat pugui prestar les garanties oportunes sense que, de forma 
puntual i extraordinària, li siguin aplicables les limitacions actuals.

Article únic. Exclusió de l’àmbit d’aplicació de la disposició addicional de la Llei orgànica 
3/2006, de 26 de maig, de reforma de la Llei orgànica 5/2001, de 13 de desembre, 
complementària de la Llei general d’estabilitat pressupostària.

Els mecanismes extraordinaris de finançament que pugui habilitar l’Estat durant 
l’exercici 2012 amb la finalitat que les comunitats autònomes responguin a les obligacions 
pendents de pagament amb els seus proveïdors anteriors a l’1 de gener de 2012 queden 
exclosos de l’àmbit d’aplicació de la disposició addicional de la Llei orgànica 3/2006, de 
26 de maig, de reforma de la Llei orgànica 5/2001, de 13 de desembre, complementària 
de la Llei general d’estabilitat pressupostària.

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 estableix aquesta Llei.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que compleixin aquesta Llei 

orgànica i que la facin complir.

Madrid, 3 d’abril de 2012.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
MARIANO RAJOY BREY
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