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

Mitjançant aquest Reial decret s’incorporen al dret 
espanyol l’apartat B de l’annex de la Directiva 2006/96/CE, 
del Consell, de 20 de novembre de 2006, per la qual 
s’adapten determinades directives en l’àmbit de la lliure 
circulació de mercaderies, amb motiu de l’adhesió de 
Bulgària i Romania, i la Directiva 2007/13/CE, de la Comis-
sió, de 7 de març de 2007, per la qual es modifica l’annex 
II de la Directiva 71/316/CEE, del Consell, relativa a l’apro-
ximació de les legislacions dels estats membres sobre les 
disposicions comunes als instruments de mesura i als 
mètodes de control metrològic.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

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

Palma de Mallorca, 24 d’agost de 2007.

JUAN CARLOS R.

El ministre d’Indústria, Turisme i Comerç,

JOAN CLOS I MATHE 

 16393 REIAL DECRET 1112/2007, de 24 d’agost, pel 
qual s’estableix el règim d’ajudes al desenvolu-
pament de les infraestructures a les comarques 
mineres del carbó. («BOE» 222, de 15-9-2007.)

El Reial decret 2020/1997, de 26 de desembre, pel qual 
s’estableix un règim d’ajudes per a la mineria del carbó i 
el desenvolupament alternatiu de les zones mineres, en el 
seu capítol IV, va regular els aspectes essencials de les 
ajudes al desenvolupament de les infraestructures a les 
comarques mineres del carbó.

En l’actualitat, l’entrada en vigor de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions, i del seu Regla-
ment, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, 
d’una banda, i d’una altra, la signatura i aprovació pel 
Consell de Ministres, a la reunió de 31 de març
de 2006, del Pla nacional de reserva estratègica de carbó 
2006-2012 i nou model de desenvolupament integral i 
sostenible de les comarques mineres, que es constitueix 
en el Pla estratègic per a la concessió d’ajudes al desenvo-
lupament infraestructural, aconsellen l’aprovació d’un 
nou reial decret que defineixi aquestes ajudes com de 
concessió directa, estableixi les bases reguladores per a 
la seva concessió i introdueixi les novetats que aquest 
nou Pla recull en aquesta matèria, tenint en compte que 
les ajudes resulten un complement necessari per garantir 
la consecució de la finalitat objectiva a què respon la com-
petència estatal sobre les bases i la coordinació, en el cas 
del Pla de la mineria del carbó esmentat.

Aquestes ajudes es concedeixen a les comunitats 
autònomes i a les entitats locals de l’àmbit de la mineria 
del carbó, tal com aquest es defineix més endavant, i 
només excepcionalment a entitats sense ànim de lucre de 
prestigi reconegut, i tenen per objecte l’adquisició, la 
construcció o el desenvolupament de béns de caràcter 
públic i, com a excepció, el sosteniment d’activitats d’in-
dubtable valor per al desenvolupament socioeconòmic 
alternatiu de les comarques mineres del carbó.

Quatre són, principalment, els arguments que justifi-
quen l’aplicació a aquestes ajudes d’un règim de conces-
sió directa, a l’empara del que preveu l’article 22 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions: pri-
mer, el caràcter públic dels béns l’adquisició o el desenvo-
lupament dels quals es finança amb aquestes ajudes; 

segon, el fet que els beneficiaris siguin administracions 
regionals o locals; tercer, el fet que la distribució dels 
recursos entre les diverses regions i municipis hagi de ser 
proporcional a la intensitat de les crisis de la mineria del 
carbó i el seu interès públic, econòmic i eminentment 
social, derivat de la necessitat de prosseguir el procés de 
reestructuració de la mineria del carbó, i quart, la necessi-
tat, alhora, d’evitar el declivi de les zones mineres, mitjan-
çant una política de desenvolupament alternatiu, una de 
les facetes de la qual és el desenvolupament de les infra-
estructures. Per tot això es fa necessari un reial decret 
que, de conformitat amb l’article 28.2 de la Llei general de 
subvencions esmentada, aprovi les normes especials 
d’aquestes subvencions.

Per a l’elaboració d’aquest Reial decret han estat con-
sultades les comunitats autònomes afectades i, així 
mateix, s’ha dut a terme el tràmit d’audiència preceptiu.

Correspon al Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç la 
proposta de la política del Govern per a la reestructuració 
de la mineria del carbó i el desenvolupament econòmic 
dels municipis miners del carbó.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Indústria, 
Turisme i Comerç, amb l’informe previ del Ministeri 
d’Economia i Hisenda i amb la deliberació prèvia del Con-
sell de Ministres en la reunió del dia 24 d’agost de 2007,

D I S P O S O:

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Objecte.

Constitueix l’objecte d’aquest Reial decret la regulació 
de la concessió directa de les ajudes al desenvolupament 
de les infraestructures a les comarques mineres del carbó, 
en el marc del que preveu el Pla nacional de reserva estra-
tègica de carbó 2006-2012 i nou model de desenvolupa-
ment integral i sostenible de les comarques mineres.

CAPÍTOL II

Règim de les ajudes

Article 2. Finalitat i caràcter singular de les ajudes.

1. Aquestes ajudes tenen per objecte l’adquisició, la 
construcció o el desenvolupament d’infraestructures no 
selectives quant als seus usuaris i, com a excepció, el sos-
teniment d’activitats d’indubtable valor per al desenvolu-
pament socioeconòmic alternatiu de les comarques mine-
res del carbó.

2. Les ajudes a l’adquisició, la construcció o el des-
envolupament de les infraestructures a les comarques 
mineres del carbó s’han de concedir a les comunitats 
autònomes i a les entitats locals de l’àmbit de la mineria 
del carbó, el qual defineix l’article 5 d’aquest Reial decret. 
Aquestes ajudes es poden concedir a entitats sense ànim 
de lucre només excepcionalment, a condició que aques-
tes entitats siguin de prestigi reconegut i actuïn en l’àmbit 
de la mineria del carbó i que les ajudes es traslladin ínte-
grament a beneficiaris finals no empresarials.

3. Les ajudes s’han d’atorgar en règim de concessió 
directa a l’empara del que preveuen els articles 22.2.c) i 28 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subven-
cions, atenent el seu caràcter singular, atès el seu interès 
públic, econòmic i eminentment social, derivat de la 
necessitat de prosseguir el procés de reestructuració de la 
mineria del carbó i, alhora, d’evitar el declivi de les zones 
mineres, mitjançant una política de desenvolupament 
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alternatiu, una de les facetes de la qual és el desenvolupa-
ment de les infraestructures.

Article 3. Distribució territorial de les ajudes.

1. La distribució de les ajudes, entre les diferents 
comunitats autònomes beneficiàries, ha de ser proporcio-
nal a la intensitat de la crisi de la mineria del carbó, inten-
sitat que s’ha de mesurar en funció de la pèrdua d’ocupa-
ció minera, matisada per l’atur general a les mateixes 
zones, d’acord amb un índex construït de la manera 
següent: 0,1 multiplicat pel percentatge territorial de dis-
tribució del nombre d’aturats als municipis del grup 1 
(vegeu annex), més 0,2 multiplicat pel percentatge territo-
rial de distribució de la pèrdua neta d’ocupació minera 
durant el període 1998-2005, més 0,7 multiplicat pel per-
centatge territorial de distribució de la pèrdua neta d’ocu-
pació minera durant el període 2006-2012, utilitzant en 
cada moment abans de 2012 el percentatge territorial de 
distribució acumulada de les prejubilacions produïdes 
entre 2006 i l’any de què es tracti.

2. La distribució real acumulada al final de cada any 
l’ha de certificar l’Institut per a la Reestructuració de la 
Mineria del Carbó i Desenvolupament Alternatiu de les 
Comarques Mineres, davant les comissions de coopera-
ció que preveu l’article 12 d’aquest Reial decret.

Article 4. Límits temporals.

Les ajudes al desenvolupament de les infraestructures 
a les comarques mineres del carbó s’han de concedir a 
càrrec dels pressupostos de cada exercici econòmic fins a 
completar la dedicació de fons que preveu el Pla nacional 
de reserva estratègica de carbó 2006-2012 i nou model de 
desenvolupament integral i sostenible de les comarques 
mineres, i en tot cas abans del 31 de desembre
de 2014, si bé l’obligació i el pagament dels compromisos 
adquirits en aquest període es pot estendre fins a la fina-
lització de l’última de les infraestructures concedides 
abans d’aquesta data. L’excés temporal de concessió 
sobre l’horitzó del Pla indicat, que té vigència fins a 2012, 
pretén assegurar que els fons previstos es dediquen en la 
seva totalitat.

Article 5. Àmbit geogràfic.

L’àmbit geogràfic d’aquest Reial decret és el de la 
mineria del carbó, que inclou els municipis que es deta-
llen a l’annex d’aquest Reial decret i que constitueixen un 
conjunt de territoris profundament afectats per la crisi de 
la mineria del carbó, al qual s’afegeix el conjunt dels terri-
toris limítrofs d’aquests, d’acord amb el que estableix el 
Pla nacional de reserva estratègica de carbó 2006-2012 i 
nou model de desenvolupament integral i sostenible de 
les comarques mineres.

Article 6. Beneficiaris.

1. Poden ser beneficiaris de les ajudes al desenvolu-
pament de les infraestructures a les comarques mineres 
del carbó:

a) Els òrgans competents de les comunitats autòno-
mes en què es produeix carbó, és a dir: Andalusia, Aragó, 
Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Catalunya, Galícia i el 
principat d’Astúries.

b) Els ajuntaments i altres entitats locals radicades 
als municipis inclosos en l’àmbit geogràfic que defineix 
l’article 5.

2. Excepcionalment, amb el límit de l’1 per cent dels 
fons, es poden finançar infraestructures la titularitat de les 
quals correspongui a entitats sense ànim de lucre amb 

una activitat que es desenvolupi als municipis inclosos en 
l’àmbit geogràfic que defineix l’article 5.

Article 7. Finançament.

Les ajudes que preveu aquest Reial decret poden ser 
de caràcter plurianual o anual i s’han de finançar a càrrec 
dels crèdits pressupostaris de l’Institut per a la Reestruc-
turació de la Mineria del Carbó i Desenvolupament Alter-
natiu de les Comarques Mineres, vigents en cada exercici, 
amb el límit de la disponibilitat pressupostària i dels crite-
ris que estableix l’article 47 de la Llei 47/2003, de 26 de 
novembre, general pressupostària.

Les comunitats autònomes als territoris de les quals 
es desenvolupin les infraestructures objecte d’aquest 
Reial decret poden cofinançar aquest programa de desen-
volupament de les infraestructures. Els detalls sobre els 
compromisos de cofinançament s’han d’establir en els 
convenis marc a què fa referència l’article 13 d’aquest 
Reial decret.

Article 8. Règim jurídic aplicable.

Les ajudes a què es refereix aquest Reial decret, a més 
de pel que preveu aquesta norma, es regeixen pel que 
estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, el seu Reglament, aprovat pel Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol, la Llei 47/2003, de 26 de novem-
bre, general pressupostària, la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú, i la resta de 
legislació que resulti aplicable.

CAPÍTOL III

Requisits i quantificació de les ajudes

Article 9. Requisits.

1. Les ajudes al desenvolupament de les infraestruc-
tures a les comarques mineres del carbó es poden conce-
dir a les entitats que reuneixin les condicions per ser 
beneficiaris.

2. Quant a l’acreditació del compliment dels requi-
sits a què es refereix l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, cal atenir-se al que 
disposa aquest article de la Llei esmentada, i hi és, també, 
aplicable el que estableix sobre la matèria el Reglament 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subven-
cions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

Article 10. Quantificació de les ajudes.

1. L’ajuda que es concedeixi per al desenvolupament 
d’una infraestructura determinada pot assolir fins al 100 
per cent del cost d’aquest desenvolupament.

2. L’ajuda és compatible amb qualsevol altra desti-
nada al mateix objecte, si bé en el seu conjunt no poden 
superar el cost de la infraestructura. En aquest cas, l’Insti-
tut per a la Reestructuració de la Mineria del Carbó i Des-
envolupament Alternatiu de les Comarques Mineres ha 
de reduir la seva ajuda fins que el valor conjunt assoleixi 
el 100 per cent del cost.

3. El volum de recursos és el que estableix el  Pla 
nacional de reserva estratègica de carbó 2006-2012 i nou 
model de desenvolupament integral i sostenible de les 
comarques mineres, sempre d’acord amb el que preveu 
l’article 6 d’aquest Reial decret.

4. Amb els fons que puguin correspondre a una 
comunitat autònoma s’han de finançar un nombre varia-
ble de projectes elegits segons descriu el capítol IV 
d’aquest Reial decret.
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CAPÍTOL IV

Procediment

Article 11. Actuacions finançables.

1. Es poden finançar actuacions que tinguin per 
objecte el desenvolupament de transports, comunicaci-
ons i societat de la informació; de sòl industrial, incloses 
les infraestructures d’investigació, desenvolupament i 
innovació i cooperació empresarial; d’ordenació del terri-
tori; d’educació, esport i cultura; de medi ambient; de 
proveïment i sanejament d’aigües; d’infraestructures 
agrícoles, ramaderes i turístiques; d’habitatge i urba-
nisme, i d’altres que es considerin rellevants per al desen-
volupament econòmic de les zones mineres del carbó.

2. Excepcionalment, amb el límit del 2 per cent dels 
fons, es pot finançar el sosteniment d’activitats de valor 
indubtable per al desenvolupament alternatiu de les 
zones mineres del carbó.

Article 12. Selecció de les actuacions.

1. A cada comunitat autònoma que sigui beneficià-
ria, s’ha de constituir una taula regional de mineria o enti-
tat equivalent en què han d’estar representats, almenys, 
el Govern de la comunitat autònoma, les organitzacions 
sindicals signants del Pla nacional de reserva estratègica 
de carbó 2006-2012 i nou model de desenvolupament 
integral i sostenible de les comarques mineres i els muni-
cipis de l’annex d’aquest Reial decret.

2. La taula regional o entitat equivalent ha de propo-
sar un conjunt d’actuacions com a candidates per ser 
finançades en el marc d’aquest Reial decret.

3. Si no s’arriba a un acord sobre un conjunt d’actu-
acions que s’han de proposar a l’Institut per a la Reestruc-
turació de la Mineria del Carbó i Desenvolupament Alter-
natiu de les Comarques Mineres, aquest ha de convocar 
la taula i representants estatals de les organitzacions sin-
dicals signants del Pla nacional de reserva estratègica de 
carbó 2006-2012 i nou model de desenvolupament inte-
gral i sostenible de les comarques mineres i de l’Associa-
ció de Municipis de les Comarques Mineres, amb la inten-
ció de propiciar-lo.

4. La decisió final l’ha d’emetre una comissió de coo-
peració formada per representants de l’Institut per a la 
Reestructuració de la Mineria del Carbó i Desenvolupa-
ment Alternatiu de les Comarques Mineres i de la comuni-
tat autònoma beneficiària, d’acord amb el que estableix 
l’article 13 següent.

Article 13. Convenis marc de col·laboració.

1. El Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç ha de 
subscriure convenis marc de col·laboració amb les comu-
nitats autònomes afectades, que han d’establir els detalls 
de la gestió del programa de desenvolupament de les 
infraestructures. Aquests convenis marc poden especifi-
car la relació d’actuacions finançables perquè es desenvo-
lupin en l’àmbit territorial de cada comunitat autònoma.

2. Els convenis marc han d’incloure els continguts 
següents:

a) Compromisos en matèria de finançament.
b) Compromisos en matèria de gestió de les ajudes.
c) Un procediment de control i coordinació. A aquest 

efecte, les parts signants han de crear comissions de coo-
peració que siguin responsables de la selecció de les 
actuacions i vetllin pel compliment dels convenis.

Article 14. Instrucció de les ajudes.

1. L’òrgan competent per a la instrucció del procedi-
ment conduent a la signatura dels convenis específics de 

finançament de cada infraestructura és la Gerència de 
l’Institut per a la Reestructuració de la Mineria del Carbó i 
Desenvolupament Alternatiu de les Comarques Mineres, 
la qual examinarà les propostes i els documents annexos 
presentats i podrà sol·licitar els informes que consideri 
necessaris, tot això sense detriment de la instrucció que 
en el seu àmbit correspongui a les administracions regio-
nals i locals, amb el mateix objecte.

2. L’òrgan competent, en última instància, per a la 
selecció de les actuacions a finançar és la comissió de 
cooperació a què es refereix l’article 13 d’aquest Reial 
decret.

3. La signatura dels convenis específics de col-
laboració correspon al president de l’Institut o l’òrgan en 
què delegui.

4. Els convenis s’han de signar en el termini de sis 
mesos des de la selecció de les actuacions, d’acord amb 
el que estableix la disposició addicional novena de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Article 15. Convenis específics de col·laboració.

1. Les condicions de finançament, d’execució i de 
justificació de cada actuació específica o, si s’escau, d’un 
grup d’actuacions s’han d’establir mitjançant la subscrip-
ció de convenis específics de col·laboració. Aquests con-
venis específics han d’incloure l’Administració local com-
petent per a la seva execució o les entitats sense ànim de 
lucre que se seleccionin, quan així sigui necessari.

2. Tant els convenis marc com els específics són 
objecte d’autorització per la Comissió Delegada del 
Govern per a Política Autonòmica.

Article 16. Justificació i pagament de les ajudes.

1. D’acord amb el que estableix l’article 71.1 del 
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 
de juliol, la justificació d’haver assolit el desenvolupa-
ment de la infraestructura corresponent a un determinat 
conveni de col·laboració específic s’ha de realitzar mitjan-
çant l’aportació per l’Administració de la comunitat autò-
noma o de l’entitat local de l’expedient d’adquisició o 
obres corresponent, amb el nivell de detall que estableixi 
el conveni de col·laboració específic.

2. Les entitats sense ànim de lucre, per a la liquida-
ció de l’ajuda, han de presentar un informe que demostri 
que l’ajuda es traslladarà en forma de serveis als benefici-
aris finals.

3. Es poden realitzar pagaments a compte i paga-
ments anticipats, d’acord amb l’article 34.4 de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions, de manera 
que l’Administració de la comunitat autònoma o de l’enti-
tat local executant de l’actuació es trobi parcialment alli-
berada de les càrregues financeres que comporta fer front 
al contracte corresponent. Quan els pagaments s’hagin 
fraccionat, la documentació específica per a cada fita l’ha 
d’establir el conveni de col·laboració específic.

4. El termini de justificació no ha d’excedir de sis 
mesos i l’ha d’establir el conveni de col·laboració especí-
fic.

CAPÍTOL V

Seguiment i control de les ajudes

Article 17. Inspecció i informació.

1. Les comunitats autònomes i els ajuntaments, en 
qualitat d’òrgans contractants de l’execució material de 
les actuacions, són responsables del seu control directe.

2. L’Institut pot realitzar, en col·laboració amb els 
governs de les comunitats autònomes, totes les inspeccions 
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que siguin necessàries per comprovar i verificar el com-
pliment de les condicions i els requisits a què estan sot-
meses les ajudes que regula aquest Reial decret.

3. La comissió de cooperació que estableix l’article 
13 d’aquest Reial decret té competències de seguiment i 
avaluació.

4. Totes les parts estan sotmeses al que estableix el 
títol III de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, en matèria de control financer.

Article 18. Incompliment i reintegrament.

1. La comissió de cooperació ha d’analitzar les inci-
dències que es produeixin en l’execució dels convenis i 
identificar, si s’escau, els possibles incompliments i la 
procedència del reintegrament, d’acord amb el que esta-
bleix el capítol I del títol III del Reglament de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat pel 
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol. La comissió ha d’es-
coltar les entitats locals en el cas de convenis subscrits 
per aquestes. La decisió de procedència del reintegra-
ment per part de la comissió de cooperació té el valor de 
sol·licitud de deducció per part del beneficiari.

2. L’Institut per a la Reestructuració de la Mineria del 
Carbó i Desenvolupament Alternatiu de les Comarques 
Mineres ha de deduir l’import del reintegrament de futurs 
abonaments d’ajudes al desenvolupament de les infraes-
tructures corresponents a convenis ja signats amb el 
mateix beneficiari. Si no hi ha altres convenis de col-
laboració específics que puguin donar lloc a la deducció o 
si l’import d’aquests convenis és insuficient, s’ha d’aplicar 
el que estableix l’article 94 de l’esmentat Reglament de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvenci-
ons.

Disposició transitòria única. Convenis signats amb pos-
terioritat a l’1 de gener de 2006.

El que estableix aquest Reial decret és aplicable a 
l’execució dels convenis marc i els convenis específics 
signats amb posterioritat a l’1 de gener
de 2006, encara que s’hagin subscrit a l’empara del Reial 
decret 2020/1997, de 26 de desembre.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara de les compe-
tències exclusives que l’article 149.1.13a de la Constitució 
atribueix a l’Estat en matèria de bases i coordinació de la 
planificació general de l’activitat econòmica.

Disposició final segona. Aplicació i execució del Reial 
decret.

Els òrgans competents del Ministeri d’Indústria, 
Turisme i Comerç i els organismes públics dependents i 
amb competència en la matèria han d’adoptar les mesu-
res necessàries per a l’aplicació i execució del que disposa 
aquest Reial decret.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

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

Palma de Mallorca, 24 d’agost de 2007.

JUAN CARLOS R.

El ministre d’Indústria, Turisme i Comerç,

JOAN CLOS I MATHEU

ANNEX

Municipis miners molt afectats
per la reestructuració de la mineria del carbó 

Comunitat autònoma Província Municipi

   

Andalusia. Còrdova. Belmez.
Andalusia. Còrdova. Espiel.
Andalusia. Còrdova. Fuente Obejuna.
Andalusia. Còrdova. Peñarroya-Pueblonuevo.
Aragó. Terol. Alcorisa.
Aragó. Terol. Alloza.
Aragó. Terol. Andorra.
Aragó. Terol. Ariño.
Aragó. Terol. Calanda.
Aragó. Terol. Cañizar del Olivar.
Aragó. Terol. Castellote.
Aragó. Terol. Escucha.
Aragó. Terol. Estercuel.
Aragó. Terol. Foz-Calanda.
Aragó. Terol. Gargallo.
Aragó. Terol. Palomar de Arroyos.
Aragó. Terol. Utrillas.
Aragó. Saragossa. Mequinenza.
Astúries. Astúries. Aller.
Astúries. Astúries. Bimenes.
Astúries. Astúries. Cangas de Narcea.
Astúries. Astúries. Caso.
Astúries. Astúries. Degaña.
Astúries. Astúries. Gijón-La Camocha.
Astúries. Astúries. Ibias.
Astúries. Astúries. Langreo.
Astúries. Astúries. Laviana.
Astúries. Astúries. Lena.
Astúries. Astúries. Mieres.
Astúries. Astúries. Morcín.
Astúries. Astúries. Oviedo-Olloniego.
Astúries. Astúries. Piloña.
Astúries. Astúries. Quirós.
Astúries. Astúries. Ribera de Arriba.
Astúries. Astúries. Riosa.
Astúries. Astúries. San Martín del Rey Aurelio.
Astúries. Astúries. Siero.
Astúries. Astúries. Sobrescobio.
Astúries. Astúries. Teverga.
Astúries. Astúries. Tineo.
Castella-la Manxa. Ciudad Real. Puertollano.
Castella i Lleó. Lleó. Bembibre.
Castella i Lleó. Lleó. Berlanga del Bierzo.
Castella i Lleó. Lleó. Cabrillanes.
Castella i Lleó. Lleó. Cistierna.
Castella i Lleó. Lleó. Fabero.
Castella i Lleó. Lleó. Folgoso de la Ribera.
Castella i Lleó. Lleó. Igüeña.
Castella i Lleó. Lleó. Matallana de Torio.
Castella i Lleó. Lleó. Noceda.
Castella i Lleó. Lleó. Palacios del Sil.
Castella i Lleó. Lleó. Páramo del Sil.
Castella i Lleó. Lleó. Pola de Gordón, La.
Castella i Lleó. Lleó. Robla, La.
Castella i Lleó. Lleó. Sabero.
Castella i Lleó. Lleó. San Emiliano.
Castella i Lleó. Lleó. Toreno.
Castella i Lleó. Lleó. Torre del Bierzo.
Castella i Lleó. Lleó. Valdepiélago.
Castella i Lleó. Lleó. Valderrueda.
Castella i Lleó. Lleó. Valdesamario.
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Castella i Lleó. Lleó. Vega de Espinareda.
Castella i Lleó. Lleó. Vegacervera.
Castella i Lleó. Lleó. Villablino.
Castella i Lleó. Lleó. Villagatón (Brañuelas).
Castella i Lleó. Palència. Barruelo de Santullán.
Castella i Lleó. Palència. Castrejón de la Peña.
Castella i Lleó. Palència. Cervera de Pisuerga.
Castella i Lleó. Palència. Guardo.
Castella i Lleó. Palència. Pernía, La.
Castella i Lleó. Palència. Santibáñez de la Peña.
Castella i Lleó. Palència. Velilla del Río Carrión.
Catalunya. Barcelona. Berga.
Catalunya. Barcelona. Saldes.
Catalunya. Barcelona. Vallcebre.
Catalunya. Lleida. Gósol.
Galícia. A Coruña. Cerceda.
Galícia. A Coruña. Puentes de García Rodríguez.

Comunitat autònoma Província Municipi

   

 Municipis miners afectats per la reestructuració de la 
mineria del carbó que són limítrofs amb els inclosos en 

la relació anterior 

Comunitat autònoma Província Municipi

   

Andalusia. Còrdova. Alcaracejos.
Andalusia. Còrdova. Blázquez, Los.
Andalusia. Còrdova. Granjuela, La.
Andalusia. Còrdova. Hinojosa del Duque.
Andalusia. Còrdova. Hornachuelos.
Andalusia. Còrdova. Obejo.
Andalusia. Còrdova. Pozoblanco.
Andalusia. Còrdova. Villaharta.
Andalusia. Còrdova. Villanueva del Duque.
Andalusia. Còrdova. Villanueva del Rey.
Andalusia. Còrdova. Villaviciosa de Córdoba.
Aragó. Osca. Fraga.
Aragó. Osca. Torrent de Cinca.
Aragó. Terol. Aguaviva.
Aragó. Terol. Alacón.
Aragó. Terol. Albalate del Arzobispo.
Aragó. Terol. Alcaine.
Aragó. Terol. Alcañiz.
Aragó. Terol. Aliaga.
Aragó. Terol. Berge.
Aragó. Terol. Bordón.
Aragó. Terol. Castel de Cabra.
Aragó. Terol. Castelseras.
Aragó. Terol. Crivillen.
Aragó. Terol. Cuevas de Almudén.
Aragó. Terol. Ejulve.
Aragó. Terol. Ginebrosa, La.
Aragó. Terol. Híjar.
Aragó. Terol. Martín del Río.
Aragó. Terol. Mas de las Matas.
Aragó. Terol. Mata de los Olmos, La.
Aragó. Terol. Mezquita de Jarque.
Aragó. Terol. Molinos.
Aragó. Terol. Montalbán.
Aragó. Terol. Muniesa.
Aragó. Terol. Obón.
Aragó. Terol. Oliete.
Aragó. Terol. Olmos, Los.
Aragó. Terol. Pancrudo.
Aragó. Terol. Parras de Castellote, Las.
Aragó. Terol. Rillo.

Aragó. Terol. Seno.
Aragó. Terol. Torre de las Arcas.
Aragó. Terol. Torrevelilla.
Aragó. Terol. Villarluengo.
Aragó. Terol. Zoma, La.
Aragó. Saragossa. Caspe.
Aragó. Saragossa. Fabara.
Aragó. Saragossa. Fayón.
Aragó. Saragossa. Lecera.
Aragó. Saragossa. Nonaspe.
Astúries. Astúries. Allande.
Astúries. Astúries. Belmonte de Miranda.
Astúries. Astúries. Cabranes.
Astúries. Astúries. Colunga.
Astúries. Astúries. Grado.
Astúries. Astúries. Nava.
Astúries. Astúries. Noreña.
Astúries. Astúries. Parres.
Astúries. Astúries. Ponga.
Astúries. Astúries. Proaza.
Astúries. Astúries. Salas.
Astúries. Astúries. Santo Adriano.
Astúries. Astúries. Sariego.
Astúries. Astúries. Somiedo.
Astúries. Astúries. Valdes.
Astúries. Astúries. Villaviciosa.
Astúries. Astúries. Villayón.
Astúries. Astúries. Yernes y Tameza.
Castella i Lleó. Lleó. Arganza.
Castella i Lleó. Lleó. Barrios de Luna.
Castella i Lleó. Lleó. Boca de Huérgano.
Castella i Lleó. Lleó. Boñar.
Castella i Lleó. Lleó. Brazuelo.
Castella i Lleó. Lleó. Cacabelos.
Castella i Lleó. Lleó. Candín.
Castella i Lleó. Lleó. Cármenes.
Castella i Lleó. Lleó. Carrocera.
Castella i Lleó. Lleó. Castropodame.
Castella i Lleó. Lleó. Cebanico.
Castella i Lleó. Lleó. Congosto.
Castella i Lleó. Lleó. Crémenes.
Castella i Lleó. Lleó. Cuadros.
Castella i Lleó. Lleó. Cubillas de Rueda.
Castella i Lleó. Lleó. Cubillos del Sil.
Castella i Lleó. Lleó. Ercina, La.
Castella i Lleó. Lleó. Garrafe de Torio.
Castella i Lleó. Lleó. Gradefes.
Castella i Lleó. Lleó. Magaz de Cepeda.
Castella i Lleó. Lleó. Murias de Paredes.
Castella i Lleó. Lleó. Omañas, Las.
Castella i Lleó. Lleó. Peranzanes.
Castella i Lleó. Lleó. Prado de la Guzpeña.
Castella i Lleó. Lleó. Prioro.
Castella i Lleó. Lleó. Quintana del Castillo.
Castella i Lleó. Lleó. Riello.
Castella i Lleó. Lleó. Santa Colomba de Curueño.
Castella i Lleó. Lleó. Santa Colomba de Somoza.
Castella i Lleó. Lleó. Sena de Luna.
Castella i Lleó. Lleó. Soto y Amio.
Castella i Lleó. Lleó. Valdelugueros.
Castella i Lleó. Lleó. Vecilla, La.
Castella i Lleó. Lleó. Vegaquemada.
Castella i Lleó. Lleó. Villafranca del Bierzo.
Castella i Lleó. Lleó. Villamanín.
Castella i Lleó. Palència. Aguilar de Campoo.
Castella i Lleó. Palència. Brañosera.

Comunitat autònoma Província Municipi
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Castella i Lleó. Palència. Congosto de Valdavia.
Castella i Lleó. Palència. Dehesa de Montejo.
Castella i Lleó. Palència. Mantinos.
Castella i Lleó. Palència. Muda.
Castella i Lleó. Palència. Olmos de Ojeda.
Castella i Lleó. Palència. Payo de Ojeda.
Castella i Lleó. Palència. Polentinos.
Castella i Lleó. Palència. Respenda de la Peña.
Castella i Lleó. Palència. Salinas de Pisuerga.
Castella i Lleó. Palència. San Cebrián de Muda.
Castella i Lleó. Palència. Triollo.
Castella i Lleó. Palència. Villalba de Guardo.
Catalunya. Barcelona. Avià.
Catalunya. Barcelona. Bagà.
Catalunya. Barcelona. Capolat.
Catalunya. Barcelona. Castellar del Riu.
Catalunya. Barcelona. Cercs.
Catalunya. Barcelona. Fígols.

Comunitat autònoma Província Municipi

   

Comunitat autònoma Província Municipi

   

Catalunya. Barcelona. Gisclareny.
Catalunya. Barcelona. Guardiola de Berguedà.
Catalunya. Barcelona. Olvan.
Galícia. A Coruña. A Capela.
Galícia. A Coruña. As Somozas.
Galícia. A Coruña. Carballo.
Galícia. A Coruña. Carral.
Galícia. A Coruña. Culleredo.
Galícia. A Coruña. Laracha.
Galícia. A Coruña. Mañón.
Galícia. A Coruña. Monfero.
Galícia. A Coruña. Ordenes.
Galícia. A Coruña. Ortigueira.
Galícia. A Coruña. San Sadurniño.
Galícia. A Coruña. Tordoia.
Galícia. Lugo. Muras.
Galícia. Lugo. Xermade.


