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I. DISPOSICIÓNS XERAIS

MINISTERIO DE CULTURA E DEPORTE
16842 Real decreto 1162/2020, do 22 de decembro, polo que se establecen 

condicións especiais de aplicación do réxime de compensación de avais 
regulado na disposición adicional terceira do Real decreto 1251/1999, do 16 
de xullo, sobre sociedades anónimas deportivas, para facer fronte ao impacto 
da COVID-19.

A situación de emerxencia de saúde pública ocasionada pola COVID-19, a escala 
nacional e internacional, determinou que o Goberno, ao abeiro do disposto no artigo 
cuarto, letras b) e d), da Lei orgánica 4/1981, do 1 de xuño, dos estados de alarma, 
excepción e sitio, declarase, mediante o Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, o estado 
de alarma en todo o territorio nacional co fin de afrontar a crise sanitaria. O dito estado de 
alarma foi prorrogado en seis ocasións, até as 00.00 horas do día 21 de xuño de 2020.

Porén, a pandemia non foi definitivamente superada e mantense con maior intensidade 
do esperado, o que deu lugar novamente á aplicación de medidas máis estritas para 
protexer a saúde e seguridade da cidadanía e frear a progresión da enfermidade por parte 
das autoridades competentes. O Real decreto 900/2020, do 9 de outubro, polo que se 
declara o estado de alarma para responder ante situacións de especial risco por 
transmisión non controlada de infeccións causadas polo SARS-CoV-2, circunscribiu a súa 
aplicación a determinados municipios da Comunidade de Madrid e, despois, mediante o 
Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para 
conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2, declarouse o estado de 
alarma en todo o territorio nacional.

As necesarias medidas de contención acordadas supuxeron un impacto económico 
importante, xa que implicaban reducir a actividade económica e social de forma temporal, 
ao restrinxir a mobilidade e paralizar a actividade en numerosos ámbitos.

Por iso se viñeron adoptando medidas económicas e sociais que, ademais de 
facilitaren a adecuada resposta sanitaria á emerxencia, permitan garantir a protección de 
familias, traballadores e empresas, e soster o tecido produtivo e social, minimizando o 
impacto e facilitando a recuperación da actividade económica.

No ámbito deportivo, a incidencia da COVID-19 supuxo tamén, inicialmente, a 
paralización das competicións e, despois, a suspensión de apertura ao público dos 
estadios e demais instalacións deportivas, o que xera unha considerable mingua nos 
ingresos das entidades deportivas participantes.

Esta situación repercute especialmente nos clubs profesionais, é dicir, aqueles que, en 
virtude da disposición adicional sétima da Lei 10/1990, do 15 de outubro, do deporte, non 
se viron obrigados a transformarse en sociedade anónima deportiva; ben que, para 
garantir a súa estabilidade económica, se suxeitaron a un réxime específico e persoal de 
responsabilidade dos seus directivos garantido mediante a constitución de avais ante a 
respectiva liga profesional polo importe correspondente ao 15 % do orzamento de gastos 
do exercicio en que a xunta directiva inicie a súa xestión.

Co fin de modular este réxime, a disposición adicional terceira do Real decreto 
1251/1999, do 16 de xullo, sobre sociedades anónimas deportivas, introduciu un sistema 
de compensación de avais polo que se axusta o aval depositado pola xunta directiva en 
función dos resultados económicos positivos ou negativos acumulados. En caso de que os 
resultados sexan negativos, a contía do aval será a que se obteña de sumar aos ditos 
resultados negativos acumulados o 15 por 100 do orzamento de gastos correspondentes, 
salvo que a liga profesional executase o aval, caso en que a contía será do 15 por 100 do 
orzamento de gastos correspondentes, máis o importe dos resultados negativos na contía 
non cuberta polo aval executado, se for o caso. O axuste do aval en función da variación 
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positiva ou negativa do patrimonio contable é independente da actuación dilixente ou 
neglixente da xunta directiva, configurándose un réxime de responsabilidade obxectiva dos 
directivos sobre os resultados da entidade.

De acordo co exposto, a paralización das competicións deportivas profesionais e a súa 
continuación mediante a disputa dos partidos a porta pechada produciu unha relevante 
diminución de ingresos nos participantes, principalmente os vinculados á venda de 
entradas, dereitos de televisión e publicidade e patrocinio. Esta perda de ingresos 
comporta, ao final do exercicio, unhas perdas directamente vinculadas á situación de crise 
sanitaria que activarán o mecanismo do réxime de compensación de avais, co que o 
importe avalado polo patrimonio persoal dos membros das xuntas directivas dos clubs 
profesionais se elevará nunha porcentaxe considerable.

Por isto, cómpre adoptar determinadas medidas de continxencia, dirixidas a atenuar a 
incidencia das ditas perdas, mediante a súa exceptuación do réxime de cálculo dos avais 
que teñen que depositar anualmente os membros das xuntas directivas dos clubs 
profesionais, co fin de previr que os efectos perversos derivados das perdas económicas 
xeradas pola pandemia prexudiquen de forma desproporcionada os seus patrimonios 
persoais; sen que isto afecte o réxime de responsabilidade obxectiva establecido pola 
disposición adicional sétima da Lei 10/1990, do 15 de outubro, do deporte.

Para tal fin, mediante este real decreto introdúcese unha disposición específica para 
regular o efecto das perdas extraordinarias dos clubs profesionais, directamente vinculadas 
ás medidas aprobadas para combater a pandemia, no procedemento de compensación de 
avais previsto na disposición adicional terceira do Real decreto 1251/1999, do 16 de xullo. 
Esta previsión será de aplicación en todos aqueles exercicios económicos en que se 
manteña a limitación de acceso de público aos estadios e demais instalacións deportivas 
ou calquera outra medida adoptada polas autoridades sanitarias para facer fronte á 
COVID-19 que supoña unha diminución de ingresos.

Na elaboración deste real decreto cumpríronse os principios de boa regulación 
recollidos no artigo 129 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo 
común das administracións públicas, e, en particular, os principios de necesidade e 
eficiencia. Por unha parte, implica un mellor cumprimento dun dos obxectivos establecidos 
na Lei 10/1990, do 15 de outubro, como é o de regular o espectáculo deportivo, 
considerándoo como unha actividade progresivamente mercantilizada, entre outros 
mecanismos, co establecemento para os clubs profesionais dun réxime de responsabilidade 
persoal dos seus directivos que asegure a estabilidade económica, así como a dos seus 
órganos de dirección; estabilidade que se ve gravemente afectada pola incidencia que 
sobre a economía destes clubs profesionais están tendo as medidas adoptadas para paliar 
os efectos da COVID-19. Por outra parte, trátase do instrumento preceptivo para regular 
especificidades do réxime de compensación de avais. Tamén se adecúa ao principio de 
proporcionalidade, pois non existe outra alternativa menos restritiva de dereitos ou de 
obrigacións e, en canto aos principios de seguridade xurídica, transparencia e eficiencia, 
a norma é coherente co resto do ordenamento xurídico e procurouse a participación das 
partes interesadas, que puideron remitir as súas alegacións no proceso de elaboración da 
disposición.

Este real decreto dítase ao abeiro da habilitación contida na disposición derradeira 
primeira da Lei 10/1990, do 15 de outubro, que autoriza o Goberno para ditar, por proposta 
do ministro de Cultura e Deporte, as disposicións necesarias para o desenvolvemento da 
citada lei, e do mandato establecido na disposición adicional sétima, número 4, da mesma 
norma, que establece que por vía regulamentaria se determinarán as condicións e 
supostos en que as xuntas directivas, dentro do período dos seus mandatos e sempre que 
estes sexan consecutivos, poderán compensar os avais satisfeitos cos resultados 
económicos positivos dos exercicios anteriores ou subseguintes ou aqueles en que se 
producisen perdas.

Así mesmo, o real decreto dítase en virtude das competencias que corresponden ao 
Estado, en primeiro lugar, en materia de deporte, dado que as competencias autonómicas 
sobre esta materia encontran limitacións «dun lado, co carácter territorialmente limitado 
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das competencias autonómicas e, doutro, coa posible afectación de intereses xerais 
–supraautonómicos– do deporte español «no seu conxunto», cuxa defensa e promoción 
corresponderán, entón, ao Estado» –STC 80/2012, FX 8–; e, en segundo lugar, en materia 
de lexislación civil, ao abeiro do artigo 149.1.8.ª da Constitución española.

Na súa virtude, por proposta do ministro de Cultura e Deporte, de acordo co Consello 
de Estado, e logo de deliberación do Consello de Ministros na súa reunión do día 22 de 
decembro de 2020,

DISPOÑO:

Artigo único. Condicións especiais de aplicación do réxime de compensación de avais 
previsto na disposición adicional terceira do Real decreto 1251/1999, do 16 de xullo, 
sobre sociedades anónimas deportivas, para facer fronte ao impacto da COVID-19.

1. Para efectos do cálculo da contía dos avais que teñen que depositar os membros 
das xuntas directivas de clubs profesionais, conforme o previsto no suposto 3 da 
disposición adicional terceira do Real decreto 1251/1999, do 16 de xullo, sobre sociedades 
anónimas deportivas, non se considerarán resultados económicos negativos, nos 
exercicios afectados pola COVID-19, as variacións negativas do patrimonio neto contable 
dos clubs profesionais directamente vinculadas ao impacto económico da COVID-19.

Os administradores de cada club presentarán un estado en que se reflictan as 
variacións patrimoniais negativas directamente vinculadas á COVID-19, considerando 
para cada exercicio económico as perdas de todo tipo de ingresos vinculadas á COVID-19, 
os aforros e os aumentos de gastos asociados directamente ás ditas perdas de ingresos e 
os demais aforros que derivasen da aplicación da lexislación aprobada para paliar os 
efectos derivados da COVID-19 e/ou axudas públicas destinadas a tal finalidade e 
cuantificando a incidencia no patrimonio contable do impacto económico sufrido como 
consecuencia da COVID-19. O dito estado deberá ser revisado polo auditor das contas 
anuais do club, quen emitirá un informe de procedementos acordados elaborado de acordo 
con norma internacional sobre servizos relacionados NISR 4400, Encargas para realizar 
procedementos acordados sobre información financeira, publicada pola International 
Federation of Accountants (IFAC). Ambos os documentos serán remitidos á liga profesional 
respectiva, a quen corresponderá a cuantificación definitiva dos ditos resultados negativos 
sobre a base dos criterios establecidos conforme o previsto no parágrafo seguinte.

O contido do estado elaborado polos clubs e o alcance do informe de procedementos 
acordados determinarao a liga profesional, co visto e prace do Consello Superior de 
Deportes, mediante a fixación do seu formato, criterios e contido, así como a súa data 
máxima de entrega.

2. As condicións previstas neste real decreto aplicaranse aos períodos en que 
estivesen vixentes as medidas excepcionais de limitación de acceso do público aos 
estadios e demais instalacións deportivas, ou calquera outra medida adoptada polas 
autoridades sanitarias para facer fronte á emerxencia sanitaria provocada pola COVID-19,  
que supoñan unha diminución de ingresos ou un aumento de gastos. En todo caso, 
resultarán de aplicación ao sistema de cálculo dos avais en todos aqueles exercicios en 
que, para efectos da determinación da contía que se vai avalar, se consideren os 
resultados dos exercicios económicos afectados pola COVID-19, incluídos os exercicios 
económicos correspondentes tanto á última tempada deportiva finalizada como á tempada 
deportiva iniciada no momento da entrada en vigor do presente real decreto.

Para estes efectos, a liga profesional correspondente levará a cabo os axustes que 
sexan necesarios, realizará a cuantificación definitiva dos posibles resultados económicos 
negativos do exercicio anterior e comunicarállelos aos clubs afectados.

No caso dos avais correspondentes á tempada 2020-2021, a comunicación a que fai 
referencia o parágrafo anterior deberá realizarse antes do 15 de xaneiro de 2021 e o prazo 
de presentación finalizará o 31 de xaneiro de 2021.
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Disposición derradeira única. Entrada en vigor.

O presente real decreto entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no 
«Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid o 22 de decembro de 2020.

FELIPE R.

O ministro de Cultura e Deporte,
JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ URIBES
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