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I.    Disposicions generals

MINISTERI 
D’ECONOMIA I HISENDA

 7285 ORDRE EHA/875/2007, de 29 de març, per la 
qual es determina el contingut i especificacions 
tècniques de la informació que s’ha de 
subministrar a la base de dades nacional de 
subvencions regulada en el Reglament de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. («BOE» 83, de 6-4-2007.)

El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novem-
bre, general de subvencions, estableix a l’article 37 el 
contingut de la informació que els obligats definits en el 
seu article 36 han de subministrar a la base de dades naci-
onal de subvencions, a la vegada que preveu que el detall 
d’aquesta informació s’ha de determinar mitjançant una 
Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda en col·laboració 
amb les administracions públiques afectades.

La present Ordre té per objecte establir el contingut i 
l’estructura dels fitxers informàtics per a l’intercanvi d’in-
formació, així com els procediments per a l’esmentat 
intercanvi.

Aquesta Ordre té caràcter bàsic, i es dicta a l’empara 
del que disposa l’article 149.1.13a, 14a i 18a de la Constitu-
ció. D’acord amb la reiterada doctrina del Tribunal Consti-
tucional (per totes, STC 131/1996), la condició bàsica 
d’una regulació es pot estendre a una norma de rang 
reglamentari, atenent el «caràcter marcadament tècnic o 
la naturalesa conjuntural i canviant d’aquests». D’acord 
amb aquest pronunciament, s’ha d’entendre que la regu-
lació, a través d’aquest instrument normatiu, de les espe-
cificacions del contingut i del procediment de la informa-
ció que s’ha de subministrar a la base de dades nacional 
de subvencions, en desplegament de l’article 20 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, ha de tenir, com la mateixa 
norma habilitadora de la qual deriva, substantivitat 
bàsica.

En virtut d’això, disposo:

Articulo 1. Àmbit.

Estan obligats a facilitar informació a la base de dades 
nacional de subvencions els òrgans i ens previstos a l’ar-
ticle 36 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novem-
bre, general de subvencions, amb l’abast que preveu el 
seu article 35.

Article 2. Detall del contingut de la informació que s’ha 
de subministrar.

La informació que s’ha de facilitar a la base de dades 
nacional de subvencions té el contingut que, estructurat 
en operacions, es detalla a l’annex 1 «Contingut de la 
informació a subministrar» d’aquesta Ordre, d’acord amb 
les especificacions que recullen l’annex 2 «Format dels 
camps usuals», l’annex 3 «Contingut de les taules» i l’an-
nex 4 «Especificacions tècniques del fitxer d’enviament 
d’informació».

En l’àmbit de l’Administració General de l’Estat, els 
seus organismes i entitats vinculades o dependents, 
aquest contingut està referit a les operacions realitzades a 
partir de l’1 de gener de l’any 2007; fins a la data esmen-
tada, és aplicable la disposició transitòria tercera del 
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions.

Article 3. Forma de presentació de la informació.

La informació que s’ha de subministrar a la base de 
dades nacional de subvencions s’ha de remetre a través 
de fitxers generats, sigui autònomament, amb subjecció a 
les especificacions tècniques que contenen els annexos 
d’aquesta Ordre, o mitjançant el sistema d’informació 
(TESEOnet) disponible a través del portal a Internet de la 
Secretaria d’Estat d’Hisenda i Pressupostos.

Amb independència de la modalitat utilitzada en la 
generació del fitxer, la presentació s’efectua mitjançant el 
sistema d’informació esmentat, utilitzant un certificat 
electrònic reconegut d’acord amb el que preveu la Llei 
59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica. En 
el moment de la presentació, s’obté un resum del seu 
contingut que ha de ser signat electrònicament com a 
requisit obligatori per donar per presentat el fitxer.

El contingut dels fitxers presentats així es processa, i 
el resultat dels processos de càrrega de la informació a 
la base de dades nacional de subvencions es posa a dis-
posició del remitent a través del mateix sistema d’infor-
mació.

Article 4. Periodicitat de presentació de la informació.

La informació relativa a cada trimestre natural, junta-
ment amb qualsevol altra no facilitada anteriorment, ha 
d’haver estat subministrada a la base de dades de sub-
vencions abans de finalitzar el termini de trenta dies natu-
rals següents a la finalització de cada trimestre; no obs-
tant, el sistema d’informació TESEOnet permet que la 
informació pugui ser presentada de forma contínua, 
sense necessitat d’esperar que finalitzi del termini. En cas 
que no hi hagi informació per subministrar, s’ha d’indicar 
aquesta circumstància a través del sistema d’informació 
TESEOnet en el termini establert.
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Article 5. Actuacions prèvies.

Abans de començar el subministrament d’informació 
a la base de dades nacional de subvencions, l’òrgan remi-
tent ha de realitzar les actuacions prèvies detallades a 
l’annex 5 «Actuacions prèvies als enviaments d’informa-
ció» d’aquesta Ordre.

Article 6. Control d’accessos al sistema d’informació.

L’accés als procediments de consulta a la base de 
dades de subvencions i als de generació i presentació de 
fitxers es realitza d’acord amb el que preveu la Resolució 
de 24 de maig de 2005, de la Secretaria d’Estat d’Hisenda 
i Pressupostos, de control d’accessos a les bases de dades 
de la Secretaria General de Pressupostos i Despeses i de 
la Intervenció General de l’Administració de l’Estat.

En l’àmbit de les administracions autonòmica i local, 
la sol·licitud d’accés a la base de dades nacional de sub-
vencions s’ha de realitzar a través dels òrgans que preveu 
l’article 36.4 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions.

Article 7. Posada d’informació a disposició de les comu-
nitats autònomes.

D’acord amb el que preveu l’article 41.5 del Reglament 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subven-
cions, la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, 

amb la periodicitat que estableix l’article esmentat, ha de 
posar a disposició dels òrgans indicats en el seu article 
36.4.a) la informació que regula l’article esmentat a través 
del sistema d’informació TESEOnet.

Article 8. Autorització a la Intervenció General de l’Admi-
nistració de l’Estat.

La Intervenció General de l’Administració de l’Estat, en 
col·laboració amb els òrgans indicats a l’article 36.4 del 
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions, pot modificar les especificacions recolli-
des en els annexos a aquesta Ordre d’acord amb les pos-
sibilitats tècniques de cada moment.

Disposició final primera. Títol competencial.

La present Ordre té caràcter bàsic i es dicta a l’empara 
del que disposa l’article 149.1.13a, 14a i 18a de la Consti-
tució.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

La present Ordre entra en vigor l’endemà de la publi-
cació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 29 de març de 2007.–El Vicepresident Segon 
del Govern i Ministre d’Economia i Hisenda, Pedro Solbes 
Mira. 
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ANNEX 1

Contingut de la informació a subministrar

a) Informació sobre la normativa aplicable

L’obligat al subministrament d’informació ha de facilitar informació bàsica sobre la normativa aplicable de cada convocatòria anual que hagi de ser incorporada

així com altres dades d’interès de les normes que les regulen.

En absència de convocatòria anual, als efectes d’enviament d’informació, s’assimilen a convocatòria:

• les normes que estableixen subvencions nominatives,

• els convenis de col·laboració dels quals derivi la concessió de subvencions,

• les normes que atorguin un dret objectiu a l'obtenció de subvencions a les persones que reuneixin els requisits establerts, llevat que sigui necessària

una resolució anual per a la seva aplicació, cas en què aquesta té la consideració de convocatòria, i

• qualsevol altra norma o actuació equivalent a les anteriors.

La informació a comunicar és la següent:

dependents.

    En cas que les bases reguladores s’incloguin a la norma conjuntament amb la convocatòria anual, les

dades de la clau han de coincidir amb les de la convocatòria.

   reguladora reguladores de la subvenció.

   reguladora conté les bases reguladores de la subvenció.

l’Estat.

29 3 Núm Ordinal de la base En cas que una única norma inclogui les bases reguladores de subvencions diferents, l’ordinal

32 1 Alf Tipus de normativa Fa referència a l’origen de la norma.

   de la base reguladora

    En cas que una única norma inclogui les bases reguladores de subvencions diferents, el text descriptiu
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-

    En cas que una convocatòria inclogui subvencions diferents, la denominació ha de contenir referèn-

dirigeixi a més d’una funció, s’elegeix l’econòmicament més representativa.

més d’una activitat econòmica, s’elegeix l’econòmicament més representativa.

a qui va dirigida la subvenció. En cas que la subvenció es dirigeixi a més d’un objecte, s’elegeix

l’econòmicament més representatiu.

al seu pagament.

-

posterior.

   plurianual compromisos de despeses de caràcter plurianual.

-

   

-

    



Suplement núm. 15 Dilluns 16 d’abril 2007 1983

  

-

control de les subvencions (normativa addicional, condicions especials, etc.).

-

autònoma.

(corporacions i ens locals).

-
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    L’esmentat import és la quantia total màxima destinada a les subvencions convocades.

    En cas de subvencions la despesa de les quals sigui imputable a exercicis posteriors a aquell en què re-

cada aplicació pressupostària i amb un import que és la quantia distribuïda en l’anualitat corresponent.

-

-

ments dineraris sense contraprestació o de l’òrgan que comunica la prohibició.

jurídiques.

-

Lliuraments dineraris sense contraprestació (32)
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-

lliurament.

-

lliurament.

-

ment.

-

ment.

gestor al perceptor de la subvenció, la informació a subministrar pels obligats al subministrament d’informació es refereix a la concessió de la subvenció reali-
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4. L’obligat al subministrament d’informació ha de comunicar, si s’escau, informació sobre la devolució, sense que hi hagi hagut un procediment de rein-

-

-

    En cas de subvencions la despesa de les quals sigui imputable a exercicis posteriors a aquell en què

recaigui resolució de concessió (subvencions plurianuals), exercici pressupostari de cada anualitat.

    En cas de concessions plurianuals, data de resolució de la concessió plurianual.

    En cas de pròrroga de concessions, data de resolució de la pròrroga.

    En cas de tramitació anticipada, data de la resolució anticipada.

de despeses de caràcter plurianual, es refereix a l’import concedit acumulat de totes les anualitats. En

   de l’anualitat actual

de minimis
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-

    En cas de pagament a través d’una entitat col·laboradora, aplicació pressupostària amb càrrec a la

-

-

ciari.

de la subvenció.

subvenció prepagable.

gestor.

de reintegrament.

que hi hagi procediment de reintegrament.
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E) Informació del procediment de reintegrament

La informació a subministrar es refereix a la derivada dels procediments de reintegrament efectuats i la referent a la recaptació dels reintegraments.

1. L’obligat al subministrament d’informació ha de comunicar el contingut de la resolució del procediment de reintegrament de la totalitat o part de la sub-

Resolució del procediment de reintegrament de subvenció (26)

-

Recaptació de reintegraments de subvenció (29)

   procediment de

   reintegrament

parcials, data de l’últim ingrés.
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   del procediment

col·laboradora.

col·laboradora.

   de la sentència

col·laboradora.

de la qual van ser declarats culpables, a la resolució ferma de qualsevol contracte establert amb l’Administració.
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 l’

   del procediment

 l’

col·laboradora.

ANNEX 2

Format dels camps usuals

1 4 Núm Any del pressupost Exercici pressupostari.

-

-

12 1 Alf  Sense contingut

1 4 Núm Any del pressupost Exercici pressupostari.

-

12 1 Alf  Sense contingut

1 4 Núm Any del pressupost Exercici pressupostari.

12 1 Alf  Sense contingut

1 4 Núm Any del pressupost Exercici pressupostari.

-

tos generals de l’Estat, a la qual la fundació està adscrita.
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4 9 Alf  Sense contingut

vinculades o dependents, i de les seves fundacions.

1 4 Núm Any del pressupost Exercici pressupostari.

de la comunitat autònoma corresponent.

les seves fundacions.

col·laboradora.

-

cions de l’esquerra.
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1-99.999.

1 4 Núm Exercici Exercici pressupostari amb càrrec al qual es resolen les concessions.

corresponent a la primera anualitat.

-

cessió que es prorroga.

-

ció.

de l’Administració de l’Estat.

2. Format de l’aplicació pressupostària.

següent:

1 4 Núm Exercici pressupostari Exercici pressupostari (posterior a 1999)

    Només per a serveis ministerials

9 2 Alf Lliure Lliure

    Només per a organismes

11 4 Alf Programa Programa

16 2 Alf Element de programa Element de programa (opcional)

21 2 Alf Subconcepte Subconcepte (opcional)

23 2 Alf Partida Partida (opcional)

1 2 Núm Província Primers dos caràcters del codi postal. Normalment, coincideix amb el codi de la província.

3 3 Núm Resta Resta del codi postal
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-

contingut s’han d’omplir amb espais totes les seves posicions.

Els imports inclosos en els registres s’entenen sempre com a positius, no inclouen cap signe i s’han d’ajustar al format següent:

2 12 Núm Part sencera Part sencera de l’import, sense separadors de milers.

14 2 Núm Part decimal Part decimal de l’import, sense separador decimal.

3 2 Núm Mes Mes

Tots els camps de les operacions que contenen els annexos 1 i 2 en la descripció dels quals no aparegui cap condició explícita sobre la possibilitat que pugui

quedar sense contingut es consideren d’emplenament obligatòria.

-

ANNEX 3

Contingut de les taules

Taula: activitats econòmiques
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I611 Transport marítim

I612 Transport per vies de navegació interiors

I621 Transport aeri regular

I622 Transport aeri discrecional

I623 Transport espacial

I631 Manipulació i dipòsit de mercaderies

I632 Altres activitats annexes als transports

I633 Activitats de les agències de viatges majoristes i detallistes de turisme i altres activitats de suport turístic

I641 Activitats postals i de correu

I642 Telecomunicacions

-

ca, consulta i assessorament sobre direcció i gestió empresarial, gestió de societats de cartera
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O912 Activitats sindicals

O913 Activitats associatives diverses

O922 Activitats de ràdio i televisió

O923 Altres activitats artístiques i d’espectacles

O924 Activitats d’agències de notícies

O926 Activitats esportives

públic estatal.

-

litat jurídica pròpia vinculades o dependents i de les seves fundacions.

-

des o dependents, i de les seves fundacions.

impedit o limitat.

-

menten la concessió de la subvenció.
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d’obligacions comptables en les condicions establertes.

-

misos assumits per aquests, amb motiu de la concessió de la subvenció.

derivi una necessitat de reintegrament

14 Extremadura

16 Madrid

p

Taula: Funcions

13 Relacions Exteriors

22 Seguretat i protecció civil
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31 Seguretat i protecció social

32 Promoció social

41 Sanitat

42 Educació

46 Altres serveis comunitaris i socials

61 Regulació econòmica

62 Regulació comercial

Taula: Naturaleses jurídiques

11 Persona física espanyola menor de 14 anys.

12 Persona física espanyola resident a l’estranger.

31 Persona jurídica espanyola. Societat de responsabilitat limitada.

32 Persona jurídica espanyola. Societat col·lectiva.

33 Persona jurídica espanyola. Societat comanditària.
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39 Persona jurídica espanyola. Entitats no residents

42 Persona jurídica espanyola. O.A. estatals i assimilats

43 Persona jurídica espanyola. O.A. autonòmics i assimilats

Taula: Objectes de les subvencions

1 Inversions

Taula: Períodes de recaptació del reintegrament

1 En període voluntari

2 En via executiva

Taula: Països

EE Estònia

FI Finlàndia

IE Irlanda
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IT Itàlia

LT Lituània

LV Letònia

MT Malta

PL Polònia

PT Portugal

RO Romania

ES Suècia

SI Eslovènia

SK Eslovàquia

OT Altres

Taula: Províncies

22 Osca

24 Lleó

26 La Rioja

29 Màlaga

32 Ourense

33 Astúries

34 Palència
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36 Pontevedra

41 Sevilla

42 Sòria

43 Tarragona

44 Terol

99 Estranger

Taula: Resultats de la recaptació del reintegrament

1 Recaptació total

2 Recaptació parcial

3 Impossibilitat de recaptació

Taula: Tipus de subvenció

Altres fons no inclosos en els anteriors

11 PE, PL i AT (Pressupostos estatals, locals i altres fons)

12 PE i PA (Pressupostos estatals i autonòmics)

13 PE, PA i AT (Pressupostos estatals, autonòmics i altres fons)

14 PE, PA i PL (Pressupostos estatals, autonòmics i locals)



2004 Dilluns 16 d’abril 2007 Suplement núm. 15

  

Altres fons no inclosos en els anteriors

Taula: Tipus de moviment

A Alta. Enviament de la informació per primera vegada.

eliminar.

Taula: Tipus de normativa

1 Normativa nacional

2 Normativa comunitària

3 Normativa local

E Normativa del Principat d’Astúries

N Normativa d’Extremadura

P Normativa de Madrid

Taula: Tipus de resolució del procediment de reintegrament

1 Reintegrament improcedent per caducitat del procediment

2 Reintegrament improcedent per altres causes

3 Reintegrament procedent
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ANNEX 4

1. Format.

    Nom

    Extensió

    Nom

-

tre.

    Extensió

1 2 Núm Nombre del tipus Es correspon amb la part numèrica (posicions 3 i 4) de cadascun dels tipus d’operació.

   d’operació

l’enviament dins dels produïts en el trimestre, d’acord amb el format següent:

    Nom

de l’annex 2.

    En les administracions autonòmica i local, òrgan previst a l’article 36.4 del Reglament de la Llei

-

tre.

22 2 Núm Número d’enviament Número d’enviament dins del trimestre.

3.2. Registres de detall.
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ANNEX 5

Abans d’efectuar el primer enviament, els obligats al subministrament d’informació de l’Administració de l’Estat i dels seus organismes autònoms, les entitats

Igualment, abans d’efectuar el primer enviament, les intervencions generals de les comunitats autònomes o òrgans designats han de comunicar els codis


