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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE DEFENSA
876 Reial decret 33/2014, de 24 de gener, pel qual es desplega el títol II de la Llei 

12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç 
i de determinats serveis.

El títol II de la Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització 
del comerç i de determinats serveis, regula el suport a l’exportació de material de defensa 
pel Ministeri de Defensa.

Aquest suport s’articula mitjançant dues relacions jurídiques; una horitzontal, de 
govern a govern, entre el govern sol·licitant i el Govern espanyol, i una vertical, entre el 
Govern espanyol (per mitjà del Ministeri de Defensa) i una o més empreses 
subministradores.

La relació horitzontal s’estableix sobre la formalització d’un contracte entre el Govern 
d’Espanya i un altre govern estranger, tal com preveu l’article 7.1.g) de la Llei 24/2011, d’1 
d’agost, de contractes del sector públic en els àmbits de la defensa i de la seguretat. En 
virtut d’aquest contracte, el govern estranger sol·licita al Govern d’Espanya que dugui a 
terme, en nom i representació d’aquest govern estranger, les actuacions de contractació, 
la supervisió, el suport logístic i la transferència de tecnologia necessàries per al lliurament 
a aquest d’un material de defensa determinat, en els termes que conté l’article 8 de la Llei 
12/2012, de 26 de desembre.

Per la seva banda, la relació vertical es desenvolupa mitjançant les activitats que, en 
virtut de l’encàrrec anterior, ha d’exercir el Ministeri de Defensa en el tràfic jurídic intern 
aplicant els mecanismes vigents de contractació administrativa del sector públic, així com 
el règim de control de la gestió economicofinancera i el règim sancionador que preveu la 
normativa pressupostària.

Aquest Reial decret té per finalitat desplegar les activitats del Ministeri de Defensa 
espanyol en el procés que estableix la Llei 12/2012, de 26 de desembre.

Simultàniament, es regulen tots els casos en què la normativa general de contractació 
del sector públic preveu un flux de fons entre una administració pública i un contractista, 
de manera que els fluxos de fons que intervenen en aquesta relació no es vinculin a la 
Hisenda Pública espanyola, sinó a un compte de situació de fons que el govern estranger 
ha constituït per respondre de les obligacions que aquest hagi assumit. D’aquesta manera 
es garanteix que l’abonament dels interessos de demora, les indemnitzacions i qualsevol 
altre desemborsament que s’hagi de fer al contractista com a conseqüència de l’execució 
del contracte és a càrrec del govern estranger.

Com a element de tancament, seguint l’exemple del dret comparat, s’ha regulat el 
reemborsament de les despeses ocasionades al Ministeri de Defensa amb càrrec a 
l’esmentat compte de situació de fons del govern estranger, de manera que el suport 
prestat s’efectuï sense cost ni benefici per al Ministeri de Defensa.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa la disposició final dotzena de 
la Llei 12/2012, de 26 de desembre.

Durant la tramitació, el projecte va rebre l’informe dels ministeris d’Afers Exteriors i 
Cooperació, d’Hisenda i Administracions Públiques i d’Economia i Competitivitat i la Junta 
Consultiva de Contractació Administrativa.

En virtut d’això, a proposta del ministre de Defensa, d’acord amb el Consell d’Estat i 
amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 24 de gener 
de 2014,
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DISPOSO:

Article 1. Finalitat.

Aquest Reial decret té per finalitat establir les disposicions de desplegament i aplicació 
del títol II de la Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del 
comerç i de determinats serveis.

Article 2. Negociació del contracte entre governs.

1. Les actuacions que condueixen a subscriure els contractes entre el Govern 
d’Espanya i un altre govern estranger, d’ara endavant contractes entre governs, que 
preveu l’article 6 de la Llei 12/2012, de 26 de desembre, són responsabilitat de la 
Secretaria d’Estat de Defensa.

2. Els contractes entre governs, els ha de subscriure el ministre de Defensa o la 
persona en qui aquest delegui, en representació del Govern d’Espanya.

Article 3. Condicions del contracte entre governs.

1. Els contractes entre governs poden recollir, entre d’altres, els aspectes següents:

a) Objecte del contracte entre governs. Prestacions que se sol·liciten del Ministeri 
de Defensa.

b) Fòrum judicial o arbitral competent per resoldre les discrepàncies entre les parts 
contractants.

c) Règim jurídic al qual quedarà sotmès el contracte.
d) Finançament, garanties i calendari de situació de fons.
e) Mesures de control i seguiment del contracte entre governs. Creació d’una 

comissió de seguiment i establiment de les seves funcions.
f) Vigència del contracte.
g) Causes de resolució del contracte.
h) Creació d’un programa d’armament i material, si s’escau.
i) Creació d’una oficina de programa, si escau, el seu funcionament i liquidació.
j) Creació d’una oficina de suport al que se subministra al país client, si escau, el 

seu funcionament i liquidació.
k) Reemborsament de despeses ocasionades al Ministeri de Defensa.
l) Aspectes financers i tributaris, de conformitat amb la normativa vigent.
m) Totes les condicions sobre els transports.
n) Modificacions del contracte.
o) Propietat intel·lectual.
p) Aportacions dels governs.
q) Aspectes de seguretat aplicables.

2. En tot cas el contracte ha de recollir necessàriament les lletres a), b), c) i d) de 
l’apartat 1.

3. En els contractes entre governs es pot fer constar que el Govern d’Espanya es 
reserva la facultat de resolució total o parcial del contracte entre governs per raons 
d’interès públic.

4. L’existència dels fons necessaris per finançar l’adquisició de material de defensa 
per un govern estranger, en el compte que preveu l’article 5, és condició necessària per a 
l’execució dels contractes corresponents amb les empreses domiciliades en territori 
nacional.
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Article 4. Comissió de seguiment del contracte govern a govern.

Si en el contracte entre governs es pacta la creació d’una comissió de seguiment, el 
secretari d’Estat de Defensa ha de nomenar els membres corresponents a la part 
governamental espanyola.

Article 5. Comptes de situació de fons destinats a finançar l’adquisició de material de 
defensa per un govern estranger.

1. El compte de situació de fons que estableix l’article 12 de la Llei 12/2012, de 26 
de desembre, s’ha d’obrir a l’entitat financera contractada segons el que preveu l’apartat 3 
d’aquest article. L’obertura del compte s’ha de notificar al govern estranger, a fi que pugui 
començar a complir el calendari de situació de fons que es pacti.

2. Per a cada contracte entre governs s’ha d’obrir un compte de situació de fons, 
que s’utilitza exclusivament per al contracte de què es tracti. Aquest mateix règim s’ha 
d’aplicar a qualsevol altre compte l’obertura del qual sigui necessària per a l’execució del 
contracte.

3. Cada contracte entre governs ha d’establir el seu propi calendari de situació de 
fons, així com el dipòsit inicial exigible al Govern estranger. El document per sol·licitar-li 
els abonaments corresponents és la crida de fons.

4. En cas de canvi d’entitat de crèdit per nova contractació, s’ha de traspassar el 
compte de situació de fons de l’entitat antiga a la nova i s’ha de comunicar el canvi al 
govern estranger i a la Secretaria General del Tresor i Política Financera del Ministeri 
d’Economia i Competitivitat.

5. Les despeses ocasionades al Ministeri de Defensa durant l’execució d’aquests 
contractes, prèvia acceptació pel govern estranger en els termes que preveu el contracte, 
s’han de carregar al compte de situació de fons i s’han d’ingressar en el Tresor.

Article 6. Programes d’armament i material.

1. Si del contracte deriva la creació d’un programa d’armament i material, aquest 
s’ha de regir per la normativa aplicable als programes nacionals, amb la condició que el 
material el subministrament del qual sigui contractat no ha de passar a formar part del 
patrimoni de les administracions públiques.

2. La creació d’una oficina de programa o d’una oficina de suport del que se 
subministra al país client només es pot acordar amb la condició que el govern estranger 
es faci càrrec de totes les despeses de les oficines que es creïn.

L’Oficina de Programa s’ha d’establir a semblança de les que es regulen per reglament 
per als programes d’armament i material del Ministeri de Defensa. El govern estranger pot 
crear una oficina d’enllaç en connexió permanent amb l’Oficina de Programa.

3. El secretari d’Estat de Defensa ha de nomenar, si s’escau, un cap de Programa i 
ha de designar l’enquadrament orgànic de l’Oficina de Programa. Té les funcions i 
responsabilitats definides per a aquesta figura a la normativa del Ministeri de Defensa per 
als programes nacionals. Correspon al cap de Programa la comprovació de les fites 
contractuals i la seva comunicació a l’òrgan de contractació corresponent, per a la seva 
aprovació i pagament si s’escau.

Article 7. Control economicofinancer.

1. La Intervenció General de la Defensa porta a terme el control de la gestió 
economicofinancera mitjançant l’aplicació analògica del que preveu la Llei 47/2003, de 26 
de novembre, general pressupostària, sobre l’administració de les quantitats situades en 
els comptes de situació de fons i en tot allò que correspongui respecte de la contractació 
amb empreses espanyoles del sector de la defensa.
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Article 8. Contractes amb empreses espanyoles del sector de la defensa.

1. Sense perjudici del que estableix el contracte entre governs, i en tot el que no 
preveu el títol II de la Llei 12/2012, de 26 de desembre, la formalització, l’execució i la 
resolució dels contractes per a l’execució de les actuacions que preveu l’article 8.1 es 
regeix pel text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

2. Els contractes subscrits pel Ministeri de Defensa amb empreses espanyoles del 
sector de la defensa conseqüència d’un contracte entre governs, són en nom i 
representació, i per compte i risc del govern estranger.

3. En compliment del que disposa l’article 9 de la Llei 12/2012, de 26 de desembre, 
la transferència de propietat s’ha d’efectuar directament des del contractista al govern 
estranger.

4. El Ministeri de Defensa, en els termes pactats en el contracte entre governs, es 
reserva la facultat de resoldre els contractes amb les empreses amb domicili en territori 
nacional per raons d’interès públic, amb la indemnització que si s’escau pugui 
correspondre d’acord amb el que aquests estipulen.

Article 9. Condició d’exportador.

1. Als efectes de la Llei 53/2007, de 28 de desembre, sobre el control del comerç 
exterior de material de defensa i de doble ús, l’exercici pel Ministeri de Defensa de les 
activitats que descriu l’article 8.1 no altera la condició d’exportador del contractista.

2. En particular és aplicable el règim d’autorització i registre que estableix el capítol 
II de la Llei 53/2007, de 28 de desembre. Sense perjudici del registre previ, l’autorització 
s’ha de sol·licitar i obtenir en el moment de fer-se efectiva l’exportació en els termes 
objecte del contracte subscrit amb el Ministeri de Defensa.

Disposició addicional única. Aplicació d’altra normativa.

Els preceptes d’aquest Reial decret s’han d’aplicar sense perjudici del que estableix la 
Llei 53/2007, de 28 de desembre, sobre el control del comerç exterior de material de 
defensa i de doble ús.

Disposició final primera. Modificació del Reial decret 945/2001, de 3 d’agost, sobre la 
gestió financera de determinats fons destinats al pagament de les adquisicions de 
material militar i serveis a l’estranger i acords internacionals subscrits per Espanya en 
l’àmbit de les competències del Ministeri de Defensa.

S’afegeix un nou paràgraf g) a l’article 1.1 del Reial decret 945/2001, de 3 d’agost, 
sobre la gestió financera de determinats fons destinats al pagament de les adquisicions 
de material militar i serveis a l’estranger i acords internacionals subscrits per Espanya en 
l’àmbit de les competències del Ministeri de Defensa, amb la redacció següent:

«g) Gestionar els dipòsits de països estrangers en els comptes de situació de 
fons creats a l’empara de l’article 12 de la Llei 12/2012, de 26 de desembre, de 
mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis.»

Disposició final segona. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.3a de la 
Constitució, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva sobre relacions internacionals.

Disposició final tercera. Desplegament reglamentari.

Es faculta el ministre de Defensa per dictar les normes de desplegament i aplicació 
d’aquest Reial decret en l’àmbit de la seva competència.
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Disposició final quarta. Entrada en vigor.

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

Madrid, 24 de gener de 2014.

JUAN CARLOS R.

El ministre de Defensa,
PEDRO MORENÉS EULATE
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