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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
9006 Ordre HAP/1465/2012, de 28 de juny, per la qual es desenvolupen el 

procediment i les condicions de retenció de la participació en els tributs de 
l’Estat de les entitats locals que no concertin les operacions d’endeutament, i 
s’estableix la tramesa d’informació a les comunitats autònomes a aquests 
efectes, d’acord amb el que preveuen el Reial decret llei 4/2012, de 24 de 
febrer, pel qual es determinen obligacions d’informació i procediments 
necessaris per establir un mecanisme de finançament per al pagament als 
proveïdors de les entitats locals i el Reial decret llei 7/2012, de 9 de març, pel 
qual es crea el Fons per al finançament dels pagaments a proveïdors.

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, recull, a l’article 11, que en cas que les 
entitats locals no concertin l’operació d’endeutament, l’òrgan competent del Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques ha d’efectuar les retencions que siguin procedents 
amb càrrec a les ordres de pagament que s’emetin per satisfer la seva participació en els 
tributs de l’Estat.

D’altra banda, el Reial decret llei 7/2012, de 9 de març, pel qual es crea el Fons per al 
finançament dels pagaments a proveïdors, preveu als articles 7 i 8 que aquest Fons pot 
efectuar operacions de cancel·lació d’obligacions pendents de pagament de les entitats 
locals, per instrucció del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, tenint en compte 
que, si l’entitat local no hagués concertat l’operació d’endeutament prevista en l’esmentat 
Reial decret llei 4/2012, la retenció de la seva participació en els tributs de l’Estat ha de 
compensar les despeses i els costos financers incorreguts.

Així mateix, el Reial decret llei 4/2012 regula l’elaboració i la remissió d’uns plans 
d’ajust per part de les entitats locals que, si resulten valorats favorablement pel Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques, deriven en la concertació d’operacions 
d’endeutament previstes a l’article 10, cosa que pot condicionar l’autorització de futures 
operacions financeres que pretenguin concertar les entitats locals.

Amb l’objecte de possibilitar el millor exercici de la tutela financera de les entitats 
locals per part de les comunitats autònomes que tenen atribuïda aquella competència en 
els seus estatuts d’autonomia, el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, 
conforme al principi de lleialtat institucional, els ha de subministrar informació dels plans 
d’ajust que hagi valorat, així com de les operacions d’endeutament que concertin en 
aplicació del Reial decret llei esmentat.

Fent ús de les habilitacions generals recollides a favor del ministre d’Hisenda i 
Administracions Públiques en la disposició final segona del Reial decret llei 4/2012, de 24 
de febrer, i en la disposició final segona del Reial decret llei 7/2012, és necessari 
desenvolupar el procediment i les condicions que s’han d’aplicar per a la retenció de la 
participació en els tributs de l’Estat de les entitats locals que no concertin les esmentades 
operacions d’endeutament, així com la remissió d’informació a les comunitats autònomes.

En virtut del que s’exposa, d’acord amb el Consell d’Estat, disposo:

Article 1. Procediment per aplicar les retencions de la participació en els tributs de l’Estat 
de les entitats locals.

El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques ha de determinar l’import del deute 
pendent de l’entitat local que no hagi concertat l’operació d’endeutament que preveu el 
Reial decret llei 4/2012, li ho ha de comunicar i ha d’executar les retencions sobre la 
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participació en els tributs de l’Estat de l’entitat local, d’acord amb el que preveuen la Llei 
de pressupostos generals de l’Estat i el procediment següent:

1. La Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local ha d’aplicar cada mes 
la retenció corresponent sobre la participació en els tributs de l’Estat de l’entitat local.

2. Un cop aplicada la retenció esmentada a l’apartat anterior, la Secretaria General 
de Coordinació Autonòmica i Local ha de transferir mensualment els imports retinguts al 
Fons per al finançament dels pagaments a proveïdors mitjançant el seu agent de 
pagaments, que és l’Institut de Crèdit Oficial.

3. Mensualment l’Institut de Crèdit Oficial i la Secretaria General de Coordinació 
Autonòmica i Local han d’intercanviar les dades necessàries per mantenir actualitzada la 
informació sobre el deute pendent de cada entitat local amb el Fons de finançament dels 
pagaments a proveïdors fins a la seva total cancel·lació.

Article 2. Condicions aplicables a les retencions de la participació en els tributs de l’Estat 
en cas que l’entitat local no hagi concertat l’operació d’endeutament.

El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques ha d’executar les retencions sobre 
la participació en els tributs de l’Estat de l’entitat local que no hagi concertat l’operació 
d’endeutament que preveu el Reial decret llei 4/2012, d’acord amb el que preveuen la Llei 
de pressupostos generals de l’Estat i les condicions següents:

1. El període inicial d’amortització del deute contret per l’entitat local amb el Fons 
per al finançament del pagament a proveïdors ha de ser, com a màxim, de cinc anys a 
comptar de la primera retenció de la seva participació en els tributs de l’Estat, que efectuï 
la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local, que en tot cas s’ha d’iniciar el 
setembre de 2012.

2. El tipus d’interès aplicable durant el període inicial d’amortització que assenyala 
l’apartat anterior ha de ser el mateix que resulti aplicable a les entitats locals que concertin 
l’operació d’endeutament que preveu el Reial decret llei 4/2012.

3. Si transcorreguts els cinc anys esmentats en l’apartat 1, i de l’aplicació de les 
regles que conté la Llei de pressupostos generals de l’Estat en cada exercici, les 
retencions efectuades sobre la participació en els tributs de l’Estat no resulten suficients 
per cancel·lar el total del deute contret per l’entitat local amb el Fons per al finançament 
del pagament a proveïdors, s’han d’aplicar les esmentades retencions durant el període 
de temps addicional que sigui necessari fins a cancel·lar el total del deute.

En aquest cas, sobre aquestes quanties pendents de pagament, que es consideren 
retards en el pagament del deute, s’ha d’aplicar el tipus d’interès que assenyala l’apartat 2 
incrementat en les despeses i els costos financers en què hagi incorregut el Fons per al 
finançament del pagament a proveïdors. A aquests efectes, amb l’informe previ del 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, l’esmentat Fons ha d’adoptar un acord en 
el qual ha de determinar el tipus d’interès aplicable a partir d’aquest moment conforme als 
criteris indicats.

4. En qualsevol moment, l’entitat local deutora del Fons per al finançament del 
pagament a proveïdors pot efectuar amortitzacions anticipades del deute pendent de 
pagament.

Article 3. Remissió d’informació a les comunitats autònomes que tinguin atribuïda la 
tutela financera de les entitats locals.

1. En relació amb el exercici de la tutela financera de les entitats locals per les 
comunitats autònomes que la tinguin atribuïda en els seus respectius estatuts d’autonomia, 
l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques els ha de comunicar, 
amb les valoracions realitzades, els plans d’ajust presentats per les entitats locals 
pertanyents al seu àmbit territorial d’acord amb el que disposa l’article 7 del Reial decret 
llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen obligacions d’informació i procediments 
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necessaris per establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de 
les entitats locals.

2. Així mateix, el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques ha de comunicar a 
les comunitats autònomes esmentades en l’apartat 1 les operacions d’endeutament que 
concertin les entitats locals dels seus corresponents àmbits territorials conforme al que 
disposa l’article 10 de l’esmentat Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer.

Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 28 de juny de 2012.–El ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, 
Cristóbal Montoro Romero.

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


