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b) Impulsar la màxima difusió del Programa 
i fomentar vies de participació en aquest Pro-
grama.

c) Propiciar i assegurar la coordinació entre els 
diferents organismes i entitats.

d) Avaluar periòdicament el desplegament i 
l’aplicació del Programa a Espanya.

e) Aprovar el pla anual de treball de l’Agència 
nacional espanyola.»

Cinc. Els punts 1 i 2 de l’apartat cinquè, Comissió 
Tècnica, queden redactats de la manera següent:

«1. Està formada per tres representants de 
l’Institut de la Joventut, organisme encarregat de la 
gestió del Programa, un representant per comunitat 
autònoma i un representant del Consell de la Joven-
tut d’Espanya.

2. Té com a funcions:

a) Determinar criteris per a la gestió, coordina-
ció i difusió del Programa, segons les orientacions 
generals de la Comissió Europea i les línies d’actua-
ció que estableix el Consell Rector de l’Agència 
nacional espanyola.

b) Elaborar el pla anual de treball de l’Agència 
nacional espanyola.»

Sis. L’apartat setè: Secretaria Administrativa, queda 
redactat de la manera següent:

«1. La Secretaria Administrativa de l’Agència 
queda adscrita a l’Institut de la Joventut.

2. La Secretaria Administrativa gestiona tant 
els recursos aportats per l’Institut de la Joventut 
com els provinents de la Comissió Europea.

3. La Secretaria Administrativa és la responsa-
ble de la coordinació de tots els agents implicats, 
elaboració de materials conjunts, seguiment de 
l’execució del Programa, difusió del Programa i de 
l’Agència nacional espanyola, així com la comunica-
ció amb altres òrgans de coordinació en la Comissió 
i en altres agències nacionals.»

Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 23 de març de 2007.–El ministre de Treball i 
Afers Socials, Jesús Caldera Sánchez-Capitán. 

CAP DE L’ESTAT
 7107 LLEI 4/2007, de 3 d’abril, de transparència de 

les relacions financeres entre les administra-
cions públiques i les empreses públiques, i de 
transparència financera de determinades 
empreses. («BOE» 81, de 4-4-2007)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

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

següent i jo la sanciono.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

Aquesta Llei conté la transposició de la Directiva 
2006/111/CE de la Comissió, de 16 de novembre de 2006, 
relativa a la transparència de les relacions financeres 
entre els estats membres i les empreses públiques, així 
com la transparència financera de determinades empre-
ses, publicada en el «Diari Oficial de la Unió Europea» de 
17 de novembre de 2006.

La Directiva 2006/111/CE de la Comissió, de 16 de 
novembre de 2006, recull la versió codificada de la Direc-
tiva 80/723/CEE de la Comissió, de 25 de juny de 1980, 
relativa a la transparència de les relacions financeres 
entre els estats membres i les empreses públiques, així 
com la transparència financera de determinades empre-
ses, que ha estat modificada en diverses ocasions i de 
manera substancial. Aquesta codificació era necessària 
per assolir més racionalitat i claredat.

II

L’objectiu fonamental d’aquesta Llei és evitar els abu-
sos de posició dominant per part de les empreses que 
tinguin concedits drets especials o exclusius o estiguin 
encarregades de la gestió de serveis d’interès econòmic 
general, que rebin qualsevol tipus de compensació pel 
servei públic i que també duguin a terme altres activitats, 
així com controlar les relacions financeres existents entre 
les empreses públiques i les administracions públiques ja 
siguin d’àmbit estatal, autonòmic o local. Es tracta, en 
definitiva, de garantir la transparència financera d’aques-
tes relacions.

III

Aquesta Llei està dividida en quatre capítols, consta 
de 16 articles, tres disposicions addicionals i quatre dispo-
sicions finals.

El capítol I conté un únic article que recull l’objecte de 
la Llei, que consisteix a garantir la transparència de les 
relacions financeres entre les administracions públiques, 
ja siguin estatals, autonòmiques o locals i les empreses 
públiques, i subministra informació sobre la posada a 
disposició de fons per part de les administracions públi-
ques a aquestes empreses. Així mateix, aquesta Llei té 
per objecte garantir la transparència en la gestió d’un ser-
vei d’interès econòmic general o la realització d’activitats 
en virtut de la concessió, per part de les administracions 
públiques, de drets especials o exclusius a qualsevol 
empresa, sempre que porti a terme altres activitats dife-
rents de les anteriors.

En el capítol II, integrat pels articles 2 a 7, es regulen 
les obligacions de les empreses públiques, s’hi defineixen 
i s’estableixen les circumstàncies que s’han de donar per-
què es considerin com a tals.

Les empreses públiques estan obligades a confeccio-
nar un annex, que no ha de formar part dels comptes 
anuals i que s’ha de remetre a la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat, directament o a través de l’òr-
gan competent, segons correspongui, perquè romangui a 
disposició de la Comissió Europea durant cinc anys des 
del final de l’exercici anual durant el qual els fons públics 
o s’hagin posat a disposició o s’hagin utilitzat. Aquest 
annex conté informació específica sobre la posada a dis-
posició de fons efectuada per les administracions públi-
ques, ja sigui directament o indirectament, la seva utilitza-
ció efectiva, i els objectius perseguits per aquests fons.

En el capítol III, que comprèn els articles 8 a 13, es 
regulen les obligacions de les empreses que han de por-
tar comptes separats. Una empresa ha d’elaborar comp-
tes separats quan les administracions públiques d’àmbit 
estatal, autonòmic o local li hagin concedit drets especials 
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o exclusius o li hagin confiat la gestió d’un servei d’interès 
econòmic general, quan rebi qualsevol tipus de compen-
sació per gestionar-lo i porti a terme altres activitats.

Aquestes empreses han de confeccionar un annex 
que tampoc ha de formar part dels comptes anuals i 
que així mateix s’ha de remetre a la Intervenció General 
de l’Administració de l’Estat, directament o a través de 
l’òrgan competent, segons escaigui, i que ha de quedar 
a disposició de la Comissió Europea durant cinc anys a 
partir del final de l’exercici anual a què es refereixi la 
informació. Aquest annex ha de contenir informació 
sobre els ingressos i costos corresponents a cadascuna 
de les activitats realitzades, a més d’informació deta-
llada sobre els mètodes d’assignació i imputació utilit-
zats.

Tant en el cas de les empreses públiques com en el de 
les empreses que han de portar comptes separats, 
aquesta Llei indica diferents tipus d’empreses que no 
estan obligades a presentar la informació esmentada. A 
més a més, cal esmentar que a les activitats que estiguin 
cobertes per disposicions específiques no els afecta el 
contingut d’aquesta Llei.

El capítol IV, integrat pels articles 14 a 16, estableix les 
obligacions de les empreses públiques manufactureres, i 
assenyala que s’entén per empresa pública manufactu-
rera, als efectes d’aquesta Llei, les empreses que realitzen 
la seva activitat principal en aquest sector.

Les empreses públiques manufactureres tenen obli-
gació de remetre a la Intervenció General de l’Adminis-
tració de l’Estat, directament o per mitjà de l’òrgan 
competent, segons escaigui, per al seu posterior envia-
ment a la Comissió Europea, a més dels comptes anu-
als i l’informe de gestió individuals i, si s’escau, conso-
lidats, un annex que inclogui informació detallada 
sobre certs tipus de transaccions i intervencions públi-
ques.

Finalment, s’ha d’indicar que en tots els capítols s’in-
clou un article que disposa que la responsabilitat en l’ela-
boració i la tramesa a la Intervenció General de l’Adminis-
tració de l’Estat de la informació requerida en tots els 
capítols correspon a l’òrgan d’administració de les empre-
ses.

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Objecte.

Aquesta Llei té per objecte:

1. Garantir la transparència de les relacions finance-
res entre les administracions públiques, ja siguin estatals, 
autonòmiques o locals i les empreses públiques, a través 
del subministrament d’informació sobre la posada a dis-
posició de fons, directament o indirectament, per part de 
les administracions públiques a aquestes empreses, així 
com la seva motivació i utilització efectiva.

2. Garantir la transparència en la gestió d’un servei 
d’interès econòmic general o la realització d’activitats en 
virtut de la concessió, per part de les administracions 
públiques, ja siguin d’àmbit estatal, autonòmic o local, de 
drets especials o exclusius a qualsevol empresa, quan 
aquesta dugui a terme, a més, altres activitats diferents 
de les anteriors, actuï en règim de competència i rebi 
qualsevol tipus de compensació pel servei públic, així 
com imposar l’obligació de portar comptes separats i d’in-
formar sobre els ingressos i costos corresponents a 
cadascuna de les activitats i sobre els mètodes d’assigna-
ció utilitzats.

CAPÍTOL II

Obligacions de les empreses públiques

Article 2. Definició d’empreses públiques.

1. Es defineixen les empreses públiques, als efectes 
d’aquesta Llei, com qualsevol empresa en la qual els 
poders públics puguin exercir, directament o indirecta-
ment, una influència dominant per raó de la propietat, de 
la participació financera o de les normes que la regeixen.

2. En particular, i en l’àmbit de l’Administració Gene-
ral de l’Estat, es consideren empreses públiques les enti-
tats a què es refereix l’apartat 1 de l’article 166 de la Llei 
33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les adminis-
tracions públiques.

3. En l’àmbit autonòmic i local, es consideren empre-
ses públiques les entitats en què es donin les circumstàn-
cies que esmenta l’apartat primer d’aquest article.

Article 3. Remissió d’informació i contingut.

1. Les empreses públiques han de remetre a la Inter-
venció General de l’Administració de l’Estat, o bé directa-
ment, quan es tracti d’empreses públiques estatals, o bé 
per mitjà de l’òrgan competent de la comunitat autònoma 
o de l’entitat local, quan es tracti d’empreses públiques 
autonòmiques o locals, dins els set mesos següents a la 
terminació de l’exercici econòmic, un annex d’informació 
que no ha de formar part dels comptes anuals i que no ha 
de ser objecte de publicació.

2. La tramesa de la informació anterior a la Interven-
ció General de l’Administració de l’Estat s’ha de fer a 
l’únic efecte d’evitar la dispersió de dades i facilitar a la 
Comissió Europea la informació de manera agregada.

3. De comú acord entre els òrgans competents s’han 
de desenvolupar els procediments de remissió de la infor-
mació a què es refereix el present article.

4. L’annex a què es refereix l’apartat 1 d’aquest arti-
cle conté la informació següent:

a) Informació sobre la posada a disposició dels fons 
efectuats per les administracions públiques d’àmbit esta-
tal, autonòmic o local, ja sigui directament o per mitjà 
d’altres empreses públiques o institucions financeres,

b) Informació sobre la utilització efectiva d’aquests 
fons, i

c) Informació sobre els objectius perseguits en 
l’atorgament dels fons esmentats.

Article 4. Conservació de la informació.

Per tal d’evitar la dispersió de dades i facilitar una 
informació agregada, la Intervenció General de l’Adminis-
tració de l’Estat ha de mantenir a disposició de la Comis-
sió Europea l’annex remès conforme al que disposa l’arti-
cle anterior, durant cinc anys des del final de l’exercici 
anual durant el qual s’hagin posat a disposició els fons 
públics. Si aquests fons són utilitzats en un exercici poste-
rior, el termini de cinc anys comença a comptar del final 
d’aquest exercici.

Article 5. Finalitats de la posada a disposició dels fons 
públics.

La posada a disposició dels fons per part de les admi-
nistracions públiques, de manera directa o indirecta a les 
empreses s’ha de fer, entre altres, per a qualsevol de les 
finalitats següents:

a) La compensació de les pèrdues d’explotació;
b) Les aportacions de capital;
c) Les aportacions a fons perdut o els préstecs con-

cedits en condicions diferents de les de mercat;
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d) La concessió d’avantatges financers, ja sigui en 
forma de no percepció de rendiments o de no recuperació 
de crèdits;

e) La renúncia a una remuneració en condicions de 
mercat dels fons públics compromesos; o

f) La compensació de les càrregues imposades per 
les administracions públiques.

Article 6. Responsabilitat de l’òrgan de govern.

L’òrgan d’administració de l’empresa pública té la res-
ponsabilitat de l’elaboració i remissió de l’annex que con-
tingui la informació que indica l’article 3 d’aquesta Llei.

Article 7. Exempcions.

S’eximeix de l’obligació que estableix l’article 3 les 
entitats següents:

a) Les empreses públiques, pel que fa als serveis la 
prestació dels quals no pugui afectar de manera aprecia-
ble el comerç entre els estats membres;

b) Les entitats de crèdit públiques, pel que fa als 
dipòsits de fons públics efectuats per les administracions 
públiques en condicions normals de mercat;

c) El Banc d’Espanya;
d) Les empreses públiques l’import net del volum de 

negoci de les quals en la data de tancament de cadascun 
dels dos exercicis anteriors al qual s’hagin posat a dispo-
sició els fons públics o s’hagin utilitzat, hagi estat inferior 
a 40 milions d’euros; i

e) Les entitats de crèdit públiques amb un import 
total de les partides de l’actiu que no superi els 800 mili-
ons d’euros, en els dos exercicis anteriors al qual s’hagin 
posat a disposició els fons públics o s’hagin utilitzat.

CAPÍTOL III

Obligacions de les empreses que hagin de portar
comptes separats

Article 8. Definició d’empresa obligada a portar comptes 
separats.

1. Una empresa està obligada a portar comptes 
separats, als efectes d’aquesta Llei, quan les administra-
cions públiques d’àmbit estatal, autonòmic o local li hagin 
concedit drets especials o exclusius o li hagin confiat la 
gestió d’un servei d’interès econòmic general, quan rebi 
qualsevol tipus de compensació per gestionar aquest ser-
vei d’interès econòmic general o explotar aquests drets 
especials o exclusius i porti a terme altres activitats.

2. S’entén per dret exclusiu qualsevol dret concedit 
per les administracions públiques, ja siguin d’àmbit esta-
tal, autonòmic o local, a una empresa, mitjançant norma 
legal, reglamentària o resolució administrativa, que 
reservi en exclusiva a l’empresa esmentada el dret a pres-
tar un servei o emprendre una activitat en una zona geo-
gràfica específica.

3. S’entén per drets especials qualsevol dret conce-
dit per les administracions públiques, ja siguin d’àmbit 
estatal, autonòmic o local, a un nombre limitat d’empre-
ses, mitjançant norma legal, reglamentària o resolució 
administrativa, que en una zona geogràfica específica:

a) Limiti a dos o més el nombre d’empreses autorit-
zades a prestar un servei o emprendre una activitat, per 
aplicació de criteris que no siguin objectius, proporcio-
nats i no discriminatoris, o

b) Designi, d’acord amb aquests criteris, diverses 
empreses autoritzades a prestar un servei o emprendre 
una activitat, o

c) Concedeixi a una o diverses empreses, d’acord 
amb els criteris esmentats, avantatges legals o reglamen-

taris que afectin substancialment la capacitat de qualse-
vol altra empresa per prestar el mateix servei o exercir la 
mateixa activitat en la mateixa zona geogràfica en condi-
cions substancialment equivalents.

Article 9. Remissió d’informació i contingut.

1. Qualsevol empresa que estigui obligada a portar 
comptes separats ha de remetre a la Intervenció General 
de l’Administració de l’Estat, o bé directament, quan es 
tracti d’una empresa a la qual hagi concedit el dret espe-
cial o confiat la gestió del servei d’interès general una 
Administració pública d’àmbit estatal, o bé mitjançant 
l’òrgan competent de la comunitat autònoma o de l’enti-
tat local, quan es tracti d’empreses a les quals una Admi-
nistració pública d’àmbit autonòmic o local hagi concedit 
el dret especial o hagi confiat la gestió del servei d’interès 
general, respectivament, dins els set mesos següents a la 
terminació de l’exercici econòmic, un annex d’informació 
que no ha de formar part dels comptes anuals i que no ha 
de ser objecte de publicació.

2. La tramesa de la informació anterior a la Interven-
ció General de l’Administració de l’Estat s’ha de realitzar 
als únics efectes d’evitar la dispersió de dades i facilitar a 
la Comissió Europea la informació esmentada de manera 
agregada.

3. De comú acord entre els òrgans competents s’han 
de desenvolupar els procediments de remissió de la infor-
mació a què es refereix el present article.

4. L’annex a què es refereix l’apartat 1 d’aquest arti-
cle ha d’incloure la informació següent:

a) Informació separada sobre els ingressos i costos 
corresponents a cadascuna de les activitats realitzades 
per l’empresa, i

b) Informació detallada sobre els mètodes d’assig-
nació i imputació utilitzades.

Article 10. Conservació de la informació.

Per tal d’evitar la dispersió de dades i facilitar una 
informació agregada, la Intervenció General de l’Adminis-
tració de l’Estat ha de mantenir a disposició de la Comis-
sió Europea l’annex remès d’acord amb el que disposa 
l’article anterior durant cinc anys a partir del final de 
l’exercici anual a què es refereixi la informació.

Article 11. Criteris d’assignació i imputació dels ingres-
sos i costos.

En l’assignació i imputació dels ingressos i costos 
s’han de tenir en compte els criteris següents:

a) S’han d’identificar cadascuna de les activitats rea-
litzades per l’empresa, amb diferenciació, en qualsevol 
cas, entre les desenvolupades per concessió de drets 
especials o exclusius o gestió de serveis d’interès econò-
mic general i altres.

b) A cada activitat s’han d’assignar els ingressos i 
costos que li corresponguin de manera exclusiva o directa 
i s’han d’imputar amb criteris racionals els comuns a dues 
activitats o més.

c) La imputació dels ingressos i costos comuns s’ha  
de basar en criteris o indicadors tan objectius com sigui 
possible i que s’ajustin a les pràctiques més habituals 
sobre això en el sector en què l’empresa porti a terme la 
seva activitat, sempre amb l’orientació que els ingressos i 
costos comuns imputats a cada activitat estiguin correla-
cionats adequadament.

d) D’acord amb el principi d’uniformitat, els criteris 
d’assignació i imputació d’ingressos i costos s’han d’esta-
blir i aplicar sistemàticament, i mantenir-se de manera 
uniforme al llarg del temps.
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e) S’han de detallar els criteris d’assignació i imputa-
ció utilitzats i, en cas que per raons excepcionals i justifi-
cades s’arribin a modificar els criteris esmentats, cal retre 
comptes de les raons esmentades, així com de la incidèn-
cia quantitativa dels canvis esmentats; amb aquesta fina-
litat s’ha de considerar que els canvis es produeixen a 
l’inici de l’exercici.

Article 12. Responsabilitat de l’òrgan d’administració.

L’òrgan d’administració de l’empresa té la responsabi-
litat de l’elaboració i tramesa de l’annex que contingui la 
informació que indica l’article 9 d’aquesta Llei.

Article 13. Exempcions.

1. L’obligació de l’article 9 d’aquesta Llei no s’ha 
d’aplicar a les activitats que estiguin regulades per dispo-
sicions específiques i tampoc afecta les obligacions impo-
sades a les empreses que efectuïn aquestes activitats en 
virtut de les disposicions específiques esmentades.

2. S’eximeix de l’obligació de l’article 9 d’aquesta 
Llei les entitats següents:

a) Les empreses, pel que fa als serveis la prestació 
dels quals no pugui afectar de manera apreciable el 
comerç entre els estats membres;

b) Les empreses l’import net del volum de negoci de 
les quals en la data de tancament de cadascun dels dos 
exercicis anteriors al de concessió d’un dret especial o 
exclusiu o a la concessió de la gestió d’un servei d’interès 
econòmic general, sigui inferior a 40 milions d’euros. En 
el cas d’entitats de crèdit públiques, és necessari que el 
total de les partides de l’actiu no superi els 800 milions 
d’euros; i

c) Les empreses a les quals s’hagi confiat la gestió 
de serveis d’interès econòmic general i que sigui quina 
sigui la compensació rebuda, aquesta s’hagi concedit, per 
un període apropiat, d’acord amb un procediment obert, 
transparent i no discriminatori.

CAPÍTOL IV

Obligacions de les empreses públiques manufactureres

Article 14. Definició d’empreses públiques manufacture-
res.

1. S’entén per empreses públiques que realitzen la 
seva activitat principal en el sector manufacturer, als efec-
tes d’aquesta Llei, les empreses l’activitat ordinària de les 
quals, entesa com la activitat que l’empresa du a terme 
regularment i per la qual obté ingressos de caràcter peri-
òdic que representen almenys el 50 per cent de l’import 
net del seu volum de negoci, sigui la transformació mecà-
nica, física o química de materials, substàncies o compo-
nents en nous productes.

2. En particular, es considera que compleixen 
aquesta definició les empreses que duguin a terme qual-
sevol de les activitats que especifica l’annex que s’adjunta 
a aquesta Llei.

Article 15. Remissió d’informació i contingut.

1. Les empreses públiques que compleixin la defini-
ció de l’article 14 d’aquesta Llei, i sempre que l’import net 
del seu volum de negoci en l’exercici anterior hagi estat 
superior a 250 milions d’euros, han de remetre a la Inter-
venció General de l’Administració de l’Estat dins els set 
mesos següents a la terminació de l’exercici econòmic la 
informació que recull el present article. Quan es tracti 
d’empreses públiques autonòmiques i locals, la tramesa 
de la informació anterior s’ha d’efectuar per mitjà de l’òr-

gan competent de la comunitat autònoma o de l’entitat 
local.

2. La tramesa de la informació anterior a la Interven-
ció General de l’Administració de l’Estat s’ha de fer als 
únics efectes d’evitar la dispersió de dades i facilitar a la 
Comissió Europea la informació esmentada de manera 
agregada.

3. De comú acord entre els òrgans competents s’han 
de desenvolupar els procediments de tramesa de la infor-
mació a què es refereix el present article.

4. La informació que s’ha de remetre inclou els docu-
ments següents:

a) Els comptes anuals i l’informe de gestió individu-
als i, si s’escau, consolidats, que s’hagin d’elaborar 
d’acord amb el que disposa la normativa comptable que 
els sigui aplicable. A més, s’han d’adjuntar les actes de les 
juntes generals d’accionistes.

b) Sense perjudici de la informació que s’hagi de 
subministrar en la memòria dels comptes anuals indivi-
duals i, si s’escau, consolidats, en un annex que no ha de 
formar-ne part, i que no ha de ser objecte de publicació, 
s’ha d’incloure la informació relativa a:

– Qualsevol tipus d’intervenció pública, en particu-
lar, la condonació de quantitats degudes a les administra-
cions públiques per l’empresa pública, inclosos, entre 
altres, el reemborsament de préstecs, les subvencions, el 
pagament de l’impost sobre societats, les cotitzacions 
socials i altres pagaments de caràcter similar.

– Detall de les transaccions efectuades per l’empresa 
pública amb altres empreses del seu grup, amb altres 
grups d’empreses públiques, així com les realitzades 
directament entre les empreses públiques i les adminis-
tracions públiques.

Article 16. Responsabilitat de l’òrgan d’administració.

L’òrgan d’administració de l’empresa pública té la res-
ponsabilitat de l’elaboració i remissió de la informació 
que indica l’article 15 d’aquesta Llei.

Disposició addicional primera. Règim foral del País Basc 
i de Navarra.

En virtut del seu règim foral, l’aplicació a les comuni-
tats autònomes del País Basc i de Navarra del que preveu 
aquesta Llei s’entén sense perjudici del que disposen la 
Llei del concert econòmic i el Conveni de Navarra, respec-
tivament.

Disposició addicional segona. Pagament de deutes ajor-
nats d’institucions sanitàries amb la Seguretat Social.

Les institucions sanitàries que hagin obtingut l’ampli-
ació de la carència i de la moratòria a què es refereix la 
disposició addicional sisena de la Llei 42/2006, de 28 de 
desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 
2007, així com les successores de les institucions esmen-
tades, que, al seu torn, tinguin concedits ajornaments per 
quotes de Seguretat Social generades després del gener 
de 1995, poden sol·licitar de la Direcció General de la Tre-
soreria General de la Seguretat Social la condonació de 
tots els recàrrecs de demora i de constrenyiment inclosos 
en els ajornaments esmentats, així com els interessos 
meritats per aquests des de gener de 2007, sempre que 
amortitzin la totalitat del principal dels ajornaments 
esmentats dins els tres mesos naturals següents al de la 
publicació d’aquesta Llei.

Disposició addicional tercera. Amortització de determi-
nats crèdits concedits a la Seguretat Social.

U. Durant l’exercici 2007, la Tresoreria General de la 
Seguretat Social ha de reemborsar al Banc d’Espanya la 



Suplement núm. 14 Dijous 5 d’abril 2007 1943

totalitat del principal dels crèdits concedits a la Seguretat 
Social en els anys 1990 i 1991, atenent el valor actual que 
tingui el deute pendent dels crèdits en el moment del seu 
pagament. Queda sense efecte el calendari d’amortització 
que preveu la disposició transitòria sisena de la Llei 
41/1994, de 30 de desembre, de pressupostos generals de 
l’Estat per a 1995, atès que amb aquest pagament ha que-
dat cancel·lat tot el deute.

Dos. La modificació pressupostària per la qual s’ha-
bilitin els crèdits per al reemborsament de la totalitat del 
principal a què es refereix l’apartat anterior no computa 
quant als límits percentuals que estableix l’article 57.2 de 
la Llei general pressupostària a l’efecte de determinar la 
competència per acordar posteriors suplements de crèdit 
o crèdits extraordinaris en el pressupost de la Tresoreria 
General de la Seguretat Social.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquesta Llei té el caràcter de bases de l’activitat eco-
nòmica i de bases del règim jurídic de les administracions 
públiques, d’acord, respectivament, amb el que disposa 
l’article 149.1.13a i 18a de la Constitució.

Disposició final segona. Incorporació de Dret de la Unió 
Europea.

Mitjançant aquesta Llei s’incorpora al dret espanyol la 
Directiva 2006/111/CE de la Comissió, de 16 de novembre 
de 2006, relativa a la transparència de les relacions finan-
ceres entre els estats membres i les empreses públiques, 
així com la transparència financera de determinades 
empreses.

Disposició final tercera. Habilitació per al desplegament 
reglamentari.

S’habilita el Govern per dictar les disposicions neces-
sàries per al desenvolupament i l’execució del que dis-
posa aquesta Llei.

Disposició final quarta. Entrada en vigor.

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

No obstant això, el contingut del capítol III és obliga-
tori per als exercicis anuals que s’iniciïn a partir de l’en-
trada en vigor d’aquesta Llei.

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

compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Madrid, 3 d’abril de 2007.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO

ANNEX

Aquest annex conté la relació d’empreses les activi-
tats de les quals corresponen a la secció D, concretament, 
de la subsecció DA fins a, i inclusivament, la subsecció DN 
de la nomenclatura estadística d’activitats econòmiques 
en la Comunitat Europea (rev. 1).

1. Indústries de l’alimentació, begudes i tabac.
2. Indústria tèxtil i de la confecció.
3. Indústria del cuir i del calçat.
4. Indústria de la fusta i del suro.
5. Indústria del paper, edició, arts gràfiques i repro-

ducció de suports gravats.

6. Coqueries, refinació de petroli i tractament de 
combustibles nuclears.

7. Indústria química.
8. Indústria de la transformació del cautxú i matèries 

plàstiques.
9. Indústria d’altres productes minerals no metàl-

lics.
10. Metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics.
11. Indústria de la construcció de maquinària i equip 

mecànic.
12. Indústria de material i equip elèctric, electrònic i 

òptic.
13. Fabricació de material de transport.
14. Indústries manufactureres diverses. 
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JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei 

següent i jo la sanciono.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Aquesta Llei té per objecte establir el règim jurídic 
bàsic de la Xarxa de Parcs Nacionals, els objectius de la 
qual es declaren d’interès general de l’Estat, en el marc 
del que disposen els articles 45 i 149.1.23 de la Constitu-
ció.

La Xarxa de Parcs Nacionals es defineix com un sis-
tema dirigit a integrar la mostra més representativa del 
conjunt de sistemes naturals espanyols que doni lloc a un 
tot que ha de ser la síntesi del millor patrimoni natural 
espanyol, per al seu llegat en el millor estat de conserva-
ció possible a les generacions venidores. Els elements 
bàsics de la Xarxa són els espais declarats parcs nacio-
nals, seleccionats perquè són representants significatius 
dels ecosistemes característics d’allò més valuós del 
patrimoni natural espanyol, per la qual cosa la seva con-
servació mereix atenció prioritària i ha de ser declarada 
d’interès general de l’Estat.

Els parcs nacionals han de destacar pel seu alt valor 
ecològic i cultural, per la bellesa dels seus paisatges, o per 
la singularitat de la seva flora, de la seva fauna, de la seva 
geologia o de les seves formacions geomorfològiques, de 
manera que es puguin considerar bons representants del 
o dels sistemes naturals corresponents.

La declaració d’un nou parc nacional té com a objectiu 
primordial ajudar a completar la representativitat dels 
sistemes naturals en el conjunt de la Xarxa, cosa que 
obliga, prèviament a la declaració d’un nou parc nacional, 
a avaluar el grau en què el territori proposat com a tal 
representa realment de forma significativa el sistema 
natural i els valors que s’han d’integrar a la Xarxa. Per a 
això s’exigeix que l’espai proposat sigui altament repre-
sentatiu quant a la tipologia d’espècies i característiques 
naturals d’algun o alguns dels sistemes naturals espa-
nyols que s’especifiquen a l’annex d’aquesta Llei, i que 
compti amb una proporció significativa de les espècies i 
comunitats que en són representatives, o d’aquelles més 
amenaçades a Espanya, així com la capacitat territorial i 
ecològica per garantir a aquestes espècies i comunitats 
un estat de conservació favorable. Per fer viable aquests 
processos s’estableixen un seguit d’exigències, com que 
tingui una superfície contínua i no fragmentada suficient 
ocupada per formacions naturals, o que no pugui haver-hi 


