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I.    Disposicions generals

MINISTERI 
D’ECONOMIA I HISENDA

 19069 REIAL DECRET 1463/2007, de 2 de novembre, 
pel qual s’aprova el Reglament de desplega-
ment de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, 
d’estabilitat pressupostària, en la seva aplicació 
a les entitats locals. («BOE» 264, de 3-11-2007.)

I

La disposició final quarta de la Llei 15/2006, de 26 de 
maig, de reforma de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, 
general d’estabilitat pressupostària, estableix l’obligació 
del Govern d’aprovar un reglament d’aplicació de l’es-
mentada Llei 18/2001 a les entitats locals, que atengui les 
seves particularitats organitzatives, funcionals i economi-
cofinanceres, així com el que disposa el text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Aquella disposició final i les remissions específiques 
que realitza l’articulat de la Llei general d’estabilitat pres-
supostària fonamenten les normes que conté aquest 
Reglament.

II

Aquest Reial decret consta d’un article, una disposició 
addicional, una disposició derogatòria i quatre disposici-
ons finals.

En virtut de l’article únic, s’aprova el Reglament de la 
Llei general d’estabilitat pressupostària en la seva aplica-
ció a les entitats locals.

La disposició addicional determina l’aplicació del 
Reglament en l’àmbit de les hisendes forals.

Les disposicions finals recullen el caràcter bàsic del 
present Reial decret, les facultats de desplegament i exe-
cució, el procediment de modificació dels articles 27, 29, 
30 i 31, pel que fa a disposicions sobre tramesa d’informa-
ció per les entitats locals, així com la seva entrada en 
vigor.

El text que s’aprova està integrat per quaranta-un arti-
cles, agrupats en cinc títols, i dues disposicions addicio-
nals.

El títol I té per objecte identificar el sector públic local 
i regular l’Inventari d’Ens del Sector Públic Local, amb la 
finalitat de desplegar per a l’esmentat àmbit l’article 2 de 
la Llei general d’estabilitat pressupostària.

El títol II es refereix a la instrumentació del principi i a 
l’establiment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària 
aplicable a les entitats locals, i desplega els articles 7, 8, 19 
i 20 de la Llei. A aquests efectes, es considera la diferenci-
ació institucional que efectuen els dos últims preceptes 
esmentats de la Llei, entre aquells municipis, inclosos en 

el model de cessió d’impostos estatals, als quals es podria 
aplicar el principi d’estabilitat pressupostària associat al 
cicle econòmic, i la resta d’entitats locals.

En aquest mateix títol, i en relació amb el primer grup 
d’entitats, es despleguen les normes de la Llei general 
d’estabilitat pressupostària que regulen els programes 
destinats a atendre actuacions productives que es poden 
finançar parcialment amb dèficit, dins dels límits i les con-
dicions que aquella estableix.

El títol III regula les conseqüències de l’incompliment 
de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i la seva interre-
lació amb el règim d’autorització d’operacions de crèdit i 
d’emissió de deute recollit a l’article 53 del text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals. L’article 23 de la Llei 
general d’estabilitat pressupostària ha modificat parcial-
ment l’esmentat règim ampliant els supòsits d’autoritza-
ció administrativa de les operacions d’endeutament per a 
les entitats locals de l’article 111 de l’esmentat text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals que hagin 
incomplert l’objectiu d’estabilitat. Aquestes entitats, si 
disposen d’un Pla economicofinancer aprovat, han de 
sotmetre a autorització administrativa la totalitat de les 
seves operacions d’endeutament a llarg termini, i també 
estan subjectes a autorització les de curt termini en cas que 
no hagin presentat el Pla o aquest no hagi estat aprovat.

Així mateix, el títol III regula el procediment d’aprova-
ció dels plans economicofinancers de reequilibri per a la 
correcció de les situacions d’incompliment de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària i el seu contingut i seguiment 
per part de l’Administració pública a la qual correspongui 
la tutela financera de les entitats locals que els hagin 
d’elaborar i presentar. Amb les normes contingudes en 
aquest títol, el Reglament desplega els articles 9, 10, 22
i 23 de la Llei general d’estabilitat pressupostària.

D’altra banda, la necessitat de disposar d’informació 
per fer el seguiment del compliment dels objectius d’esta-
bilitat pressupostària, relativa als pressupostos i les seves 
liquidacions per a les entitats locals, exigeix disposar 
d’una base de dades que centralitzi la informació general 
necessària per portar a terme aquest seguiment. La seva 
formació i abast, així com els terminis de remissió de la 
informació per part de les entitats locals, són objecte de 
tractament en el títol IV, que defineix així mateix les rela-
cions interadministratives de subministrament d’informa-
ció, rellevant a l’efecte de donar compliment als principis 
de transparència i d’estabilitat pressupostària.

El títol V desplega els articles 24 de la Llei general d’es-
tabilitat pressupostària i 55 del text refós de la Llei regula-
dora de les hisendes locals, tots dos reguladors de la 
Central d’Informació de Riscos de les Entitats Locals (CIR 
Local). La integració d’aquest títol tenint en compte les 
normes que el fonamenten motiva la derogació del Reial 
decret 1438/2001, de 21 de desembre, pel qual es regulava 
l’esmentada Central d’Informació.

Finalment, s’inclouen dues disposicions addicionals, 
la primera que tracta d’homogeneïtzar les referències que 
es recullen en el Reglament als diferents òrgans de govern 
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de les entitats locals, i la segona que recull un mandat per 
a la confirmació de la informació continguda a la CIR-
Local per part de les entitats locals.

El present Reial decret ha rebut l’informe favorable de 
la Comissió Nacional d’Administració Local.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Economia i 
Hisenda, amb l’aprovació prèvia de la ministra d’Adminis-
tracions Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat i amb 
la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió 
del dia 2 de novembre de 2007,

D I S P O S O :

Article únic. Aprovació del Reglament de desplegament 
de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, general d’esta-
bilitat pressupostària, en la seva aplicació a les enti-
tats locals.

S’aprova el Reglament de desplegament de la Llei 
18/2001, de 12 de desembre, general d’estabilitat pressu-
postària, en la seva aplicació a les entitats locals, el text 
del qual s’insereix a continuació.

Disposició addicional única. Hisendes forals.

1. En virtut del seu règim foral, l’aplicació a la Comu-
nitat Foral de Navarra del que disposa aquest Reial decret 
es porta a terme, segons el que estableix l’article 64 de la 
Llei orgànica de reintegració i millorament del règim foral 
de Navarra, conforme al que disposa el Conveni econò-
mic entre l’Estat i la Comunitat Foral de Navarra.

2. En virtut del seu règim foral, l’aplicació a la Comu-
nitat Autònoma del País Basc del que disposa aquest Reial 
decret s’entén sense perjudici del que disposa la Llei del 
Concert econòmic.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

A partir de la data d’entrada en vigor d’aquest Reial 
decret, queda derogat el Reial decret 1438/2001, de 21 de 
desembre, pel qual es regula la Central d’Informació de 
Riscos de les Entitats Locals (CIR Local).

Disposició final primera. Caràcter bàsic.

1. El present Reial decret té caràcter de norma bàsica 
de conformitat amb el que disposen les disposicions 
finals segona, apartat 1, i tercera de la Llei 18/2001, de 12 
de desembre, general d’estabilitat pressupostària.

2. El present Reial decret es dicta a l’empara del que 
disposen els articles 149.1.13a, 149.1.14a i 149.1.18a de la 
Constitució.

Disposició final segona. Facultats de desplegament i 
aplicació.

S’autoritza el ministre d’Economia i Hisenda per dictar 
les normes que siguin necessàries per al desplegament i 
l’aplicació del present Reial decret.

Disposició final tercera. Modificació de les disposicions 
sobre tramesa d’informació.

De conformitat amb el que estableix l’apartat 2 de l’ar-
ticle 21 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, general 
d’estabilitat pressupostària, els articles 27, 29, 30 i 31 del 
Reglament, pel que fa a la concreció de la informació que 
s’ha de subministrar, el procediment i el termini de tra-
mesa d’informació per les entitats locals al Ministeri 
d’Economia i Hisenda, es poden modificar mitjançant una 
ordre del ministre d’Economia i Hisenda, amb l’informe 
previ de la Comissió Nacional d’Administració Local.

Disposició final quarta. Entrada en vigor.

El present Reial decret entra en vigor l’endemà de la 
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat» i és aplicable 
als pressupostos l’elaboració dels quals s’hagi d’iniciar a 
partir de l’entrada en vigor de la Llei 15/2006, de 26 de 
maig.

Madrid, 2 de novembre de 2007.

JUAN CARLOS R.

El vicepresident segon del Govern

i ministre d’Economia i Hisenda,

PEDRO SOLBES MIRA

REGLAMENT DE DESPLEGAMENT DE LA LLEI 18/2001, 
GENERAL D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA, EN LA 

SEVA APLICACIÓ A LES ENTITATS LOCALS

TÍTOL I

Inventari d’Ens del Sector Públic Local

Article 1. Inventari d’Ens del Sector Públic Local.

1. El Ministeri d’Economia i Hisenda, a través de la 
Direcció General de Coordinació Financera amb les Enti-
tats Locals, forma i gestiona, a partir de la informació 
continguda a la Base de Dades General d’Entitats Locals 
regulada a l’article 27 d’aquest Reglament, l’Inventari 
d’Ens del Sector Públic Local.

2. L’Inventari d’Ens del Sector Públic Local ha d’estar 
permanentment actualitzat i ha de contenir informació 
suficient sobre la naturalesa jurídica i fonts de finança-
ment de cadascun dels subjectes que hi apareixen.

Article 2. Abast subjectiu de l’Inventari d’Ens del Sector 
Públic Local.

1. Als efectes del que disposa aquest títol, es consi-
deren integrants de l’Inventari d’Ens del Sector Públic 
Local:

a) Els ajuntaments, diputacions, consells i cabildos 
insulars.

b) Els òrgans de govern i administració de les àrees 
metropolitanes, les mancomunitats de municipis, les 
comarques o altres entitats que agrupen diversos munici-
pis i les entitats d’àmbit territorial inferior al municipal, 
instituïdes o reconegudes per les comunitats autònomes 
de conformitat amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local, i els corresponents estatuts 
d’autonomia.

c) Els organismes autònoms i entitats públiques 
empresarials vinculades o dependents dels subjectes 
enumerats en els apartats a) i b).

d) Les societats mercantils en què es doni alguna de 
les circumstàncies següents:

Que l’entitat local, els seus ens dependents, vinculats 
o participats per aquesta participin en el seu capital social, 
directament o indirectament, de forma majoritària.

Que qualsevol òrgan, organisme o societat mercantil 
integrant o dependent de l’entitat local disposi de drets de 
vot majoritaris a la societat, directament o bé mitjançant 
acords amb altres socis d’aquesta última.

Que qualsevol òrgan, organisme o societat mercantil 
integrant o dependent de l’entitat local tingui dret a 
nomenar o a destituir la majoria dels membres dels 
òrgans de govern de la societat, directament o bé mitjan-
çant acords amb altres socis d’aquesta última.
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Que l’administrador únic o la majoria dels membres 
del consell d’administració de la societat hagin estat 
designats en qualitat de membres o consellers per l’enti-
tat local, organisme o societat mercantil dependents de 
l’entitat local.

e) Les institucions sense ànim de lucre que estiguin 
controlades o finançades majoritàriament per algun o 
diversos dels subjectes enumerats en aquest article.

f) Els consorcis que les entitats locals hagin pogut 
constituir amb altres administracions públiques per a fins 
d’interès comú o amb entitats privades que persegueixin 
fins d’interès general, sempre que la participació de l’enti-
tat o les entitats locals en els esmentats consorcis sigui 
majoritària, o bé que, en cas d’igualtat de participació 
amb altres entitats que no siguin de caràcter local, es 
compleixi alguna de les següents característiques:

Que l’entitat o les entitats locals disposin de majoria 
de vots en els òrgans de govern.

Que l’entitat o les entitats locals tinguin facultats per 
nomenar o destituir la majoria dels membres de l’òrgan 
de govern.

g) Els ens no inclosos en els paràgrafs anteriors, que 
siguin classificats com a agents del sector públic local per 
les institucions amb competència en matèria de compta-
bilitat nacional esmentades a l’article 3.1 del present 
Reglament.

2. Als efectes previstos en el paràgraf d) de l’apartat 1, 
als drets de vot, nomenament o destitució esmentats, s’hi 
han d’afegir els que l’entitat local, organisme o societat 
mercantil integrants o dependents de l’entitat local posse-
eixi a través d’altres societats.

Per a la determinació del percentatge de participació, 
en els supòsits en què participin o tinguin drets de vot, 
nomenament o destitució diversos subjectes dels enume-
rats a l’apartat primer d’aquest article, s’han de sumar els 
percentatges de participació i disposició de drets de tots 
ells.

3. Als efectes que preveuen els paràgrafs e) i f) de 
l’apartat 1, en cas d’igualtat de participació, d’aportació 
financera i de drets socials, s’ha de tenir en compte l’àm-
bit territorial on es desenvolupi l’actuació objecte de les 
unitats institucionals esmentades.

Article 3. Classificació d’agents.

1. L’Institut Nacional d’Estadística, juntament amb la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, com a 
òrgans competents en l’elaboració dels comptes nacio-
nals de les unitats que componen el sector de les adminis-
tracions públiques, i amb la col·laboració tècnica del Banc 
d’Espanya, han de dur a terme la classificació dels agents 
del sector públic local,  als efectes de la seva inclusió en 
les categories previstes a l’article 4.1 o a l’article 4.2 del 
present Reglament. Per a aquest fi, s’ha d’utilitzar la infor-
mació continguda a l’Inventari d’Ens del Sector Públic 
Local i a la Base de Dades General de les Entitats Locals 
que regula l’article 27 d’aquest Reglament, així com qual-
sevol altra que sigui necessària i que es requereixi a 
aquest efecte.

2. La classificació s’ha de notificar a les entitats 
locals concernides i a la Direcció General de Coordinació 
Financera amb les Entitats Locals, als efectes d’anotar-la a 
l’Inventari d’Ens del Sector Públic Local, i té una vigència 
de cinc anys, coincidint amb la durada de les Bases de la 
Comptabilitat Nacional, llevat que es produeixi un canvi 
en l’objecte social, una modificació substancial de l’activi-
tat desenvolupada o un canvi en les fonts de finançament 
d’algun dels agents, cas en què s’ha de tornar a estudiar 
la seva classificació.

3. En tot cas, la Intervenció General de l’Administra-
ció de l’Estat es pot dirigir a les entitats locals per sol-
licitar la informació necessària per a la classificació de les 
seves entitats dependents en les categories que preveuen 
els apartats 1 i 2 de l’article 4 del present Reglament.

TÍTOL II

Instrumentació del principi i determinació 
de l’objectiu d’estabilitat pressupostària

 aplicables a les entitats locals

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 4. Instrumentació del principi d’estabilitat pres-
supostària.

1. Les entitats locals, els seus organismes autònoms 
i els ens públics que en depenen, que prestin serveis o 
produeixin béns no finançats majoritàriament amb 
ingressos comercials, han d’aprovar, executar i liquidar 
els seus pressupostos consolidats ajustant-se al principi 
d’estabilitat definit en els apartats 1 i 3 de l’article 19 de la 
Llei general d’estabilitat pressupostària.

A aquests efectes, i quant a l’execució de pressupos-
tos, s’entén que s’ha d’ajustar al principi d’estabilitat 
pressupostària qualsevol alteració dels pressupostos ini-
cials definitivament aprovats de l’entitat local i dels seus 
organismes autònoms, i, si s’escau, qualsevol variació de 
l’evolució dels negocis respecte de la previsió d’ingressos 
i despeses dels ens públics dependents.

2. Les restants entitats públiques empresarials, soci-
etats mercantils i altres ens de dret públic dependents de 
les entitats locals han d’aprovar, executar i liquidar els 
seus respectius pressupostos o aprovar els seus respec-
tius comptes de pèrdues i guanys en situació d’equilibri 
financer, d’acord amb els criteris del Pla de comptabilitat 
que els sigui aplicable.

Article 5. Procediment d’instrumentació del principi 
d’estabilitat pressupostària de les entitats locals asso-
ciat al cicle econòmic.

1. Dins dels dos primers mesos de cada any, les 
associacions de les entitats locals representades a la 
Comissió Nacional d’Administració Local poden presentar 
a la mateixa Comissió una proposta dels municipis que, 
estant inclosos en l’àmbit subjectiu definit a l’article 111 
del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
han d’ajustar els seus pressupostos, corresponents als 
tres exercicis següents, al principi d’estabilitat pressupos-
tària entès com la situació d’equilibri o de superàvit com-
putada, al llarg del cicle econòmic, en termes de capacitat 
de finançament d’acord amb la definició continguda en el 
Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals.

2. En cas que es presenti la proposta, la Comissió 
Nacional d’Administració Local ha de determinar, dins 
dels quinze dies hàbils següents a la conclusió del termini 
esmentat a l’apartat anterior, els municipis que han 
d’ajustar els seus pressupostos al principi d’estabilitat 
pressupostària en els termes de l’article 19.1 de la Llei 
general d’estabilitat pressupostària.

3. Si no es rep en el termini esmentat la proposta 
anterior, llevat d’acord del Govern, no és aplicable a cap 
entitat local el principi d’estabilitat pressupostària entès 
com la situació d’equilibri o de superàvit al llarg del cicle 
econòmic. Aquesta circumstància s’ha de posar en conei-
xement de la Comissió Nacional d’Administració Local.
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Article 6. Fixació de l’objectiu d’estabilitat pressupos-
tària.

1. Abans de la seva aprovació pel Govern, la Comis-
sió Nacional d’Administració Local ha d’emetre informe, 
en el termini màxim de quinze dies hàbils a partir de la 
recepció de la proposta del Ministeri d’Economia i 
Hisenda, sobre l’objectiu d’estabilitat pressupostària refe-
rit als tres exercicis següents per al conjunt del sector 
públic local, que s’entén aplicable a cadascuna de les enti-
tats locals en termes consolidats, considerant els ens de 
l’article 4.1 del present Reglament.

2. L’objectiu d’estabilitat pressupostària esmentat a 
l’apartat anterior s’ha d’identificar, amb caràcter general, 
amb una situació d’equilibri o de superàvit computat en 
termes de capacitat de finançament d’acord amb la defini-
ció continguda en el Sistema Europeu de Comptes Nacio-
nals i Regionals, sense perjudici del que preveuen els 
articles 7, 8 i 9 següents.

Article 7. Informe d’avaluació de la fase del cicle eco-
nòmic.

1. Amb caràcter previ a la determinació pel Govern 
de l’objectiu d’estabilitat pressupostària dels municipis a 
què es refereix l’article 5 d’aquest Reglament, la Comissió 
Nacional d’Administració Local ha d’emetre informe sobre 
la proposta del Ministeri d’Economia i Hisenda relativa a 
la taxa de variació del producte interior brut nacional real 
que determini el llindar mínim de creixement econòmic 
per sota del qual les entitats locals esmentades poden 
presentar dèficit excepcionalment i el llindar màxim de 
creixement econòmic per damunt del qual han de presen-
tar superàvit.

2. L’informe esmentat de la Comissió Nacional d’Ad-
ministració Local s’ha d’emetre en la mateixa sessió que 
aquella a què es refereix l’article 5.2 d’aquest Reglament.

3. S’ha d’adjuntar a la proposta del Ministeri d’Eco-
nomia i Hisenda esmentada a l’article 6.1 l’informe al qual 
es refereix l’article 8.2 de la Llei general d’estabilitat pres-
supostària, relatiu a l’avaluació de la fase del cicle econò-
mic prevista per a cada un dels anys a què es refereix la 
determinació de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, 
amb els efectes que es recullen en els dos articles 
següents.

Article 8. Objectiu d’estabilitat pressupostària: superà-
vit.

1. Si l’informe esmentat a l’apartat 3 de l’article ante-
rior preveu un creixement econòmic superior al llindar 
màxim de la taxa de variació esmentada a l’apartat 1 
d’aquest article, l’objectiu d’estabilitat dels municipis 
inclosos a l’article 5 ha de ser de superàvit. L’esmentat 
superàvit es determina d’acord amb la definició de «capa-
citat de finançament» continguda en el Sistema Europeu 
de Comptes Nacionals i Regionals.

2. El superàvit pressupostari dels municipis inclosos 
a l’article 5 ha de garantir el compliment de l’objectiu 
d’estabilitat i, si s’escau, el que preveu l’article 193.3 del 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Article 9. Objectiu d’estabilitat pressupostària: dèficit.

1. Si l’informe esmentat a l’apartat 3 de l’article 7 del 
present Reglament preveu un creixement econòmic infe-
rior al llindar mínim de la taxa de variació esmentada al 
seu apartat 1, l’objectiu d’estabilitat dels municipis inclo-
sos a l’article 5 d’aquest Reglament pot ser de dèficit.

2. Tenint en compte les dades referents a les liquida-
cions pressupostàries dels municipis inclosos a l’article 5 
d’aquest Reglament subministrades per la Direcció Gene-
ral de Coordinació Financera amb les Entitats Locals, en el 
termini establert a l’article 5.1 d’aquest Reglament, les 

associacions de les entitats locals representades a la 
Comissió Nacional d’Administració Local poden presentar 
una proposta del percentatge dels ingressos no financers 
consolidats, corresponents a l’exercici immediatament 
anterior, que ha de determinar el límit màxim del dèficit 
en què poden incórrer cadascun d’aquells municipis en 
termes consolidats, considerant els ens de l’article 4.1 del 
present Reglament, en l’exercici pressupostari de què es 
tracti, i que, globalment, no pot superar el 0,05 per cent 
del producte interior brut nacional.

3. Sobre l’esmentada proposta, en el mateix termini 
establert a l’article 5.2 d’aquest Reglament, s’hi ha de pro-
nunciar la Comissió Nacional d’Administració Local.

4. Si no es formula la proposta de l’apartat 2 ante-
rior, el Govern ha de fixar el límit màxim del dèficit, en 
percentatge d’ingressos no financers consolidats, que és 
aplicable a cadascun dels municipis inclosos en l’àmbit de 
l’article 5, o, si s’escau, establir en termes absoluts el límit 
de dèficit en què pot incórrer cada entitat.

5. Per a l’aplicació efectiva del que disposa aquest 
article, els municipis inclosos a l’article 5 d’aquest Regla-
ment han de presentar a la Direcció General de Coordina-
ció Financera amb les Entitats Locals, del Ministeri d’Eco-
nomia i Hisenda, una memòria plurianual sobre l’evolució 
prevista dels saldos pressupostaris corresponents a les 
operacions no financeres, que ha de garantir l’estabilitat 
al llarg del cicle.

CAPÍTOL II

Dèficit associat a programes d’inversions productives

Article 10. Àmbit subjectiu d’aplicació del dèficit.

Amb independència de l’objectiu a què es refereixen 
els articles 8 i 9 anteriors, i amb caràcter excepcional, els 
municipis inclosos a l’acord esmentat a l’article 5 d’aquest 
Reglament poden presentar un dèficit addicional destinat 
exclusivament al finançament d’increments d’inversió en 
programes destinats a actuacions productives.

Article 11. Determinació dels programes d’inversions 
productives.

1. Als efectes de l’article anterior, s’han de determi-
nar els programes destinats a atendre actuacions produc-
tives d’acord amb els criteris generals establerts per la 
Comissió Nacional d’Administració Local.

2. Els criteris anteriors s’han d’adequar, si s’escau, a 
les peculiaritats dels municipis esmentats a l’article 10 
d’aquest Reglament, al que disposa l’article 7.6 de la Llei 
general d’estabilitat pressupostària i al que acordi, en el 
seu àmbit d’actuació, el Consell de Política Fiscal i Finan-
cera de les Comunitats Autònomes.

Article 12. Finançament amb estalvi brut dels programes 
d’inversions productives.

Els programes destinats a atendre actuacions produc-
tives han de ser finançats almenys en un 30 per cent amb 
estalvi brut del municipi que els proposi. Aquesta magni-
tud s’entén en termes consolidats, considerant els ens de 
l’article 4.1 del present Reglament, i es mesura en termes 
de comptabilitat nacional.

Article 13. Finançament dels programes d’inversions 
productives mitjançant endeutament.

1. Els programes destinats a atendre actuacions pro-
ductives poden ser finançats com a màxim en un 70 per 
cent amb endeutament financer, dins dels límits que esta-
bleixen els articles 7.5 i 19.2 de la Llei general d’estabilitat 
pressupostària.
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2. Tenint en compte les dades referents a les liquida-
cions pressupostàries dels municipis inclosos a l’article 5 
d’aquest Reglament subministrades per la Direcció Gene-
ral de Coordinació Financera amb les Entitats Locals, en el 
termini establert a l’article 5.1 d’aquest Reglament, les 
associacions de les entitats locals representades a la 
Comissió Nacional d’Administració Local poden presentar 
una proposta del percentatge dels ingressos no financers 
consolidats, corresponents a l’exercici immediatament 
anterior, que ha de determinar el límit màxim del dèficit 
en què poden incórrer cadascun dels municipis, en ter-
mes consolidats, esmentats en aquell precepte, i que, 
globalment, no pot superar el 0,05 per cent del producte 
interior brut nacional.

3. Sobre l’esmentada proposta, en el mateix termini 
establert a l’article 5.2 d’aquest Reglament, s’hi ha de pro-
nunciar la Comissió Nacional d’Administració Local.

4. Si no es formula la proposta de l’apartat 2 ante-
rior, el Govern ha de fixar el percentatge dels ingressos no 
financers consolidats, corresponents a l’exercici immedi-
atament anterior, que ha de determinar el límit màxim del 
dèficit en què poden incórrer cadascun dels municipis, o, 
si s’escau, establir en termes absoluts el límit de dèficit en 
què pot incórrer cada entitat. De l’esmentat acord, se n’ha 
de donar coneixement a la Comissió Nacional d’Adminis-
tració Local.

Article 14. Autorització dels programes d’inversions pro-
ductives.

1. Els programes destinats a atendre actuacions pro-
ductives els ha d’aprovar el Ple de la corporació.

2. Els programes poden tenir caràcter plurianual i 
s’han d’ajustar als criteris i límits a què es refereixen els 
articles 11, 12 i 13 anteriors.

3. Per donar compliment al que estableixen l’article 
19.2 de la Llei general d’estabilitat pressupostària i el pre-
sent Reglament, els programes d’inversions productives 
s’han de presentar, en tot cas, a la Direcció General de 
Coordinació Financera amb les Entitats Locals per a la 
seva autorització pel Ministeri d’Economia i Hisenda.

Amb independència de la durada dels programes 
aprovats per l’entitat local, l’autorització del Ministeri 
d’Economia i Hisenda té caràcter anual i efectes per a 
l’exercici pressupostari corresponent.

4. La resolució que es dicti a l’efecte ha de tenir en 
compte el règim jurídic al qual es refereixen l’apartat 
anterior i l’article 53.2 del text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals.

5. El Ministeri d’Economia i Hisenda ha d’elaborar, al 
final de cada semestre natural, un informe relatiu als pro-
grames d’inversions presentats i a la seva autorització. 
Aquest informe s’ha de traslladar perquè en tingui conei-
xement la Comissió Nacional d’Administració Local.

6. El Ministeri d’Economia i Hisenda ha de comuni-
car a l’òrgan competent de la comunitat autònoma que 
exerceixi la tutela financera els programes d’inversions 
productives que autoritzi.

TÍTOL III

Compliment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària

Article 15. Compliment de l’objectiu d’estabilitat.

1. S’entén complert l’objectiu d’estabilitat quan els 
pressupostos inicials o, si s’escau, modificats, i les liqui-
dacions pressupostàries dels subjectes compresos a l’ar-
ticle 4.1 del present Reglament assoleixin, una vegada 
consolidats, i en termes de capacitat de finançament, 

d’acord amb la definició continguda en el Sistema Euro-
peu de Comptes Nacionals i Regionals, l’objectiu indivi-
dual establert per a cada una de les entitats locals a què es 
refereix l’article 5 o l’objectiu d’equilibri o superàvit esta-
blert per a les restants entitats locals, sense perjudici del 
que disposin, si s’escau, els plans economicofinancers 
aprovats i en vigor.

El que indica el paràgraf anterior també és aplicable 
als supòsits en què, d’acord amb l’article 169.6 del text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es con-
sideri prorrogat el pressupost de l’exercici anterior.

2. En relació amb les restants entitats a què es refe-
reix l’article 4.2 del present Reglament, s’entén complert 
l’objectiu d’estabilitat quan, individualment considerades, 
aprovin, executin i liquidin els seus respectius pressupos-
tos o aprovin els seus respectius comptes de pèrdues i 
guanys en situació d’equilibri financer.

Article 16. Avaluació del compliment de l’objectiu d’es-
tabilitat.

1. L’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabili-
tat de les entitats locals a què es refereix l’article 5 del 
present Reglament, quant a la liquidació del pressupost o 
l’aprovació del compte general, correspon a la Intervenció 
General de l’Administració de l’Estat, que s’hi ha de pro-
nunciar en el termini màxim de 45 dies naturals a comptar 
de la recepció de la documentació completa. Sense perju-
dici de la informació que es detalla en el títol IV d’aquest 
Reglament, la Intervenció General de l’Administració de 
l’Estat en pot sol·licitar qualsevol altra d’addicional per a 
l’avaluació de l’esmentat compliment.

El resultat de l’avaluació s’ha de notificar, simultània-
ment, a l’entitat local i a la Direcció General de Coordina-
ció Financera amb les Entitats Locals o a l’òrgan compe-
tent de la comunitat autònoma que exerceixi la tutela 
financera; a aquestes últimes, als efectes de requeriment, 
si s’escau, del Pla economicofinancer de reequilibri que 
ha d’elaborar l’entitat local afectada d’incompliment i 
que, en aplicació de l’article 22.2 de la Llei general d’esta-
bilitat pressupostària, ha de ser aprovat per algun dels 
òrgans esmentats.

Quant al pressupost inicial i, si s’escau, les seves 
modificacions, l’avaluació del compliment de l’objectiu 
d’estabilitat correspon a la Intervenció local, en els matei-
xos termes que preveu l’apartat següent.

2. A la resta d’entitats locals, la Intervenció local ha 
d’elevar al Ple un informe sobre el compliment de l’objec-
tiu d’estabilitat de la mateixa entitat local i dels seus orga-
nismes i entitats dependents.

L’informe s’ha d’emetre amb caràcter independent i 
s’ha d’incorporar als que preveuen els articles 168.4, 177.2 
i 191.3 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, referits, respectivament, a l’aprovació del pressu-
post general, a les seves modificacions i a la seva liquida-
ció.

L’interventor local ha de detallar en el seu informe els 
càlculs efectuats i els ajustos practicats sobre la base de 
les dades dels capítols 1 a 9 dels estats de despeses i 
ingressos pressupostaris, en termes de comptabilitat 
nacional, segons el Sistema Europeu de Comptes Nacio-
nals i Regionals.

Així mateix, la Intervenció de l’entitat local ha d’elevar 
al Ple un informe sobre els estats financers, una vegada 
aprovats per l’òrgan competent, de cadascuna de les enti-
tats dependents de l’article 4.2 del present Reglament.

Quan el resultat de l’avaluació sigui d’incompliment, 
l’entitat local ha de trametre l’informe corresponent a la 
Direcció General de Coordinació Financera amb les Enti-
tats Locals o a l’òrgan competent de la comunitat autò-
noma que exerceixi la tutela financera, en el termini 
màxim de 15 dies hàbils, comptats des del coneixement 
del Ple.
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Article 17. Informes sobre el compliment de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària.

1. El Ministeri d’Economia i Hisenda ha d’elaborar 
l’informe sobre el grau de compliment de l’objectiu d’es-
tabilitat pressupostària a què es refereix l’article 9 de la 
Llei general d’estabilitat pressupostària, en la part relativa 
a les entitats locals.

2. Als efectes de l’elaboració de l’esmentat informe, 
la Direcció General de Coordinació Financera amb les 
Entitats Locals ha de subministrar a la Intervenció General 
de l’Administració de l’Estat, abans del 31 de maig de 
cada any i en relació amb les entitats locals incloses en 
l’àmbit de l’article 111 del text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals, la informació disponible per a 
l’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pres-
supostària, deduïda dels plans econòmics financers apro-
vats i en vigor en l’exercici anterior.

La mateixa Direcció General també ha de comunicar, 
abans del 31 de maig de cada any i en relació amb totes 
les entitats locals, utilitzant com a font la Base de Dades 
de Pressupostos i Liquidacions d’Entitats Locals a què es 
refereix l’article 28 del present Reglament, la informació 
que hagi rebut d’aquestes continguda a l’article 30.1 
d’aquest Reglament i, tan aviat com estigui disponible, la 
informació a què es refereixen els articles 30.2 i 31.

3. Elaborat l’informe pel Ministeri d’Economia i 
Hisenda, s’ha de traslladar, en la part relativa a les entitats 
locals i abans d’elevar-lo al Govern, a la Comissió Nacio-
nal d’Administració Local.

Article 18. Risc d’incompliment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària.

1. Amb la finalitat de donar compliment al que dis-
posa l’article 10.1 de la Llei general d’estabilitat pressu-
postària, la Direcció General de Coordinació Financera 
amb les Entitats Locals pot iniciar un procediment d’ad-
vertiment del risc d’incompliment de l’objectiu d’estabili-
tat pressupostària d’una entitat local, quan aquesta es 
trobi en alguna de les situacions següents:

a) Que no hagi tramès dins el termini establert la 
informació esmentada als articles 29, 30 i 31 d’aquest 
Reglament.

b) Que no hagi tramès la informació mensual reco-
llida a l’article 40.2.c) del present Reglament de les varia-
cions que, si s’escau, es produeixin en relació amb les 
operacions esmentades a l’article 36 d’aquest Reglament, 
i la Direcció General de Coordinació Financera amb les 
Entitats Locals hagi verificat en la informació rebuda del 
Banc d’Espanya la concertació d’operacions financeres no 
previstes en el pressupost general vigent de l’entitat 
local.

c) Que no hagi tramès l’informe anual, que ha d’ela-
borar la Intervenció local i s’ha de posar en coneixement 
del Ple de la corporació, relatiu al compliment del Pla eco-
nomicofinancer, en els termes de l’article 22.2 d’aquest 
Reglament.

d) Qualsevol altre fet, acte o omissió que posi de 
manifest un risc d’incompliment de l’objectiu d’estabilitat.

2. Als fins establerts en aquest article, les comunitats 
autònomes que exerceixen tutela financera sobre les enti-
tats locals del seu territori han de trametre a la Direcció 
General de Coordinació Financera amb les Entitats Locals, 
amb una periodicitat trimestral, un informe relatiu a les 
entitats locals que es trobin en les situacions especifica-
des als paràgrafs b), c) i d) de l’apartat 1 anterior, i que 
podrien donar lloc a l’inici del procediment d’advertiment 
del risc d’incompliment de l’objectiu d’estabilitat pressu-
postària.

3. La Direcció General de Coordinació Financera 
amb les Entitats Locals ha de notificar l’inici del procedi-

ment d’advertiment del risc d’incompliment de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària, amb indicació de la situació 
que l’hagi motivat, a l’entitat local responsable, la qual 
disposa d’un termini de quinze dies hàbils a comptar de la 
recepció de la comunicació per presentar al·legacions, 
amb coneixement del Ple de la corporació. En aquest 
mateix termini, es pot corregir, si s’escau, la situació que 
hagi motivat l’inici del procediment.

4. Finalitzat el termini d’al·legacions, la Direcció 
General de Coordinació Financera amb les Entitats Locals 
ha de dictar una proposta d’advertiment a l’entitat local 
del risc d’incompliment de l’objectiu d’estabilitat pressu-
postària o acordar l’arxivament de les actuacions, cosa 
que s’ha de notificar a l’entitat local, i, si s’escau, a l’òrgan 
competent de la comunitat autònoma que exerceixi la 
tutela financera de les entitats locals. Quan es formuli 
proposta d’advertiment del risc d’incompliment, s’ha 
d’elevar al ministre d’Economia i Hisenda.

5. El Govern, a proposta del Ministeri d’Economia i 
Hisenda, pot formular l’advertiment a l’entitat local res-
ponsable de l’existència del risc d’incompliment de l’ob-
jectiu d’estabilitat pressupostària. Formulat l’advertiment, 
se n’ha d’informar, a través del Ministeri d’Economia i 
Hisenda i per al seu coneixement, la Comissió Nacional 
d’Administració Local i, si s’escau, l’òrgan competent de 
la comunitat autònoma que exerceixi la tutela financera.

Article 19. Pla economicofinancer.

1. Escau l’elaboració d’un Pla economicofinancer 
quan el resultat de l’avaluació de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària efectuat per la Intervenció General de l’Ad-
ministració de l’Estat o el realitzat per la Intervenció de 
l’entitat local, en la forma que estableix l’article 16 
d’aquest Reglament, sigui d’incompliment de l’objectiu 
individual establert per a cada una de les entitats locals a 
què es refereix l’article 5 o l’objectiu d’equilibri o superà-
vit establert per a les restants entitats, llevat que el 
Govern, en aplicació de l’article 10.3 de la Llei general 
d’estabilitat pressupostària, proposi a la Comissió Nacio-
nal d’Administració Local la no-aplicació a l’entitat local 
del Pla de reequilibri.

2. El Pla economicofinancer s’ha d’obtenir com a 
consolidació dels plans individuals de les entitats a les 
quals es refereix l’article 4.1 del present Reglament, amb 
una projecció temporal màxima per assolir el reequilibri a 
tres anys, comptats a partir de l’inici de l’any següent a 
aquell en què es posi de manifest el desequilibri.

Article 20. Contingut del Pla economicofinancer.

El Pla economicofinancer ha de contenir com a mínim 
la informació següent:

a) Relació d’entitats dependents, recollida a l’article 2 
d’aquest Reglament, amb menció expressa a la forma jurí-
dica, participació total o parcial, directa o indirecta i delimi-
tació sectorial de cadascuna de les entitats d’acord amb el 
Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals.

b) L’Informe d’avaluació de l’incompliment de l’ob-
jectiu d’estabilitat emès per l’òrgan competent, recollit a 
l’article 16 d’aquest Reglament.

c) Informació d’ingressos i despeses, a nivell de 
capítol, del pressupost o, si s’escau, de la liquidació pres-
supostària aprovada amb desequilibri, i les projeccions 
pressupostàries d’ingressos i despeses de l’exercici o 
exercicis posteriors fins a assolir el reequilibri, amb un 
màxim de tres anys.

Les projeccions pressupostàries han d’incloure, si 
s’escau, les previsions d’inversió i la seva proposta de 
finançament.

La informació anterior s’ha de consolidar i ha de con-
tenir el desglossament individual que permeti verificar 
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l’agregació de les diferents entitats dependents integra-
des i els corresponents ajustos de consolidació.

Si l’elaboració i aprovació del Pla pel Ple s’ha realitzat 
sense que s’hagi fet la liquidació consolidada de les enti-
tats dependents, perquè s’ha donat la situació concreta 
esmentada a l’apartat 2 de l’article següent, s’ha d’ometre 
la informació corresponent a la liquidació consolidada de 
l’any de l’incompliment.

d) Explicació individual dels ajustos practicats a les 
previsions pressupostàries d’ingressos i despeses, en 
cadascun dels anys de vigència del Pla, a fi d’adequar la 
informació pressupostària als criteris establerts en el Sis-
tema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals, quan 
sigui procedent.

e) Memòria explicativa de les variacions interanuals en 
les previsions d’ingressos i despeses, amb indicació de les 
activitats i mesures concretes que s’han d’adoptar en cada 
exercici i els efectes econòmics d’aquestes en el mateix 
exercici, i en els successius fins a la finalització del Pla.

f) L’entitat local pot completar la informació anterior 
amb una altra de rellevant que, segons la seva opinió, 
pugui tenir incidència en la consecució del reequilibri.

Article 21. Aprovació dels plans economicofinancers pel 
Ple.

1. L’aprovació del Pla economicofinancer pel Ple de 
l’entitat local es pot efectuar en la mateixa sessió que la 
corresponent a l’aprovació del pressupost general o de 
les modificacions a aquest que siguin de la seva compe-
tència, mitjançant un acord específic i separat del d’apro-
vació del pressupost, en el supòsit que sigui el mateix 
pressupost inicial o modificacions posteriors les que 
incompleixin l’objectiu. En tot cas, el termini màxim per 
aprovar el Pla és de tres mesos a comptar de l’aprovació 
del pressupost general o les seves modificacions.

S’exceptuen del que disposa el paràgraf anterior les 
modificacions pressupostàries finançades amb romanent 
de tresoreria per a despeses generals, les quals no reque-
reixen elaboració de pla economicofinancer fins a la liqui-
dació del pressupost, si s’escau.

2. Practicada la liquidació del pressupost, és condi-
ció suficient que incompleixi l’objectiu d’estabilitat alguna 
de les entitats a les quals es refereix l’article 2.1, paràgrafs 
a) o b), del present Reglament, perquè neixi l’obligació 
d’elaborar el Pla, i el termini màxim de tres mesos perquè 
l’aprovi el Ple es computa des de la data d’aprovació de la 
liquidació del pressupost de la dita entitat local.

Abans que finalitzi el termini de tres mesos, les enti-
tats a les quals es refereix el paràgraf anterior poden sol-
licitar a la Direcció General de Coordinació Financera amb 
les Entitats Locals o a l’òrgan competent de la comunitat 
autònoma que exerceixi la tutela financera una pròrroga 
de fins a tres mesos addicionals, sempre que no s’exce-
deixi la data del 31 d’octubre, per a l’elaboració del Pla 
economicofinancer, quan quedi acreditat documental-
ment que dels avançaments de liquidació o liquidacions 
ja practicades a la resta d’entitats afectades, es pugui 
induir que una vegada efectuada la consolidació es com-
pleix l’objectiu d’estabilitat.

Sense perjudici d’això, el Ple ha de deixar sense efecte 
el Pla inicialment aprovat si, efectuada la consolidació de 
les liquidacions pressupostàries i estats financers del 
grup d’entitats locals afectades per l’objectiu, el resultat 
de l’avaluació a què es refereix l’article 16 d’aquest Regla-
ment és de compliment de l’objectiu d’estabilitat.

3. Als efectes del que disposa aquest article, les enti-
tats locals que no estiguin incloses en l’àmbit de l’arti-
cle 111 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals han de comunicar a la Direcció General de Coordina-
ció Financera amb les Entitats Locals o a l’òrgan competent 
de la comunitat autònoma que exerceixi la tutela financera 
els plans economicofinancers que hagin aprovat.

Article 22. Aprovació i seguiment dels plans economico-
financers pel Ministeri d’Economia i Hisenda i les 
comunitats autònomes amb tutela financera, en rela-
ció amb les entitats locals de l’article 111 del text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals.

1. En aplicació de l’article 22 de la Llei general d’esta-
bilitat pressupostària, les entitats locals incloses en l’àmbit 
de l’article 111 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals que incompleixin l’objectiu d’estabilitat 
han de trametre les propostes de plans economicofinan-
cers aprovats pels seus respectius plens a la Direcció Gene-
ral de Coordinació Financera amb les Entitats Locals o, si 
s’escau, a l’òrgan competent de la comunitat autònoma 
que exerceixi la tutela financera, en el termini màxim de 15 
dies hàbils a comptar de l’aprovació del Ple.

Els òrgans esmentats, prèvia revisió de la documenta-
ció rebuda i sense perjudici de sol·licitar els aclariments i 
la informació complementària que considerin convenient, 
són els competents per a l’aprovació del Pla que, una 
vegada efectuada, s’ha de notificar per escrit a l’entitat 
local.

A fi de donar compliment al que disposa l’article 22.2 
de la Llei general d’estabilitat pressupostària, els òrgans 
competents de les comunitats autònomes amb tutela 
financera han de traslladar a la Direcció General de Coor-
dinació Financera amb les Entitats Locals un informe 
semestral en què s’especifiquin les entitats amb plans 
aprovats i rebutjats, un resum del contingut dels plans 
aprovats i l’informe d’avaluació emès per l’òrgan corres-
ponent de l’article 16 del present Reglament.

2. La verificació del compliment dels plans aprovats, 
durant el seu període de vigència, l’ha de fer anualment la 
mateixa entitat local, i a aquest efecte la Intervenció local 
ha d’emetre un informe anual relatiu al compliment del 
Pla, en les diferents fases d’aprovació, execució o liquida-
ció del pressupost, que s’ha de posar en coneixement del 
Ple en la sessió informativa corresponent.

L’informe esmentat, una vegada conegut pel Ple, s’ha 
de traslladar a la Direcció General de Coordinació Finan-
cera amb les Entitats Locals o, si s’escau, a l’òrgan com-
petent de la comunitat autònoma que exerceixi la tutela 
financera, als efectes del seguiment regulat en el mateix 
article 22 de la Llei general d’estabilitat pressupostària, en 
el termini màxim de 15 dies hàbils.

El Ple de l’entitat local ha de deixar sense efecte el Pla 
economicofinancer que assoleixi l’equilibri en fase de 
liquidació, encara que no s’hagi esgotat l’horitzó temporal 
inicialment previst.

Article 23. Comunicació dels plans economicofinancers 
aprovats a la Comissió Nacional d’Administració 
Local.

La comunicació a la Comissió Nacional d’Administració 
Local dels plans aprovats a què es refereix l’article 22.3 de 
la Llei general d’estabilitat pressupostària l’ha de dur a 
terme la Direcció General de Coordinació Financera amb 
les Entitats Locals.

Aquesta comunicació, que té caràcter semestral, com-
prèn un resum dels plans rebuts a l’esmentada Direcció 
General, distingint els aprovats per la mateixa Direcció 
General o l’òrgan competent de la comunitat autònoma 
que exerceixi la tutela financera, els desestimats per 
algun dels òrgans anteriors i els que no necessiten l’apro-
vació d’aquests.

Article 24. Incompliment de l’equilibri financer per les 
entitats de l’article 4.2 d’aquest Reglament.

1. Es considera que les entitats compreses en l’àmbit 
de l’article 4.2 del present Reglament estan en situació de 
desequilibri financer quan, d’acord amb els criteris del Pla 
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de comptabilitat que els sigui aplicable, incorrin en pèr-
dues el sanejament de les quals requereixi la dotació de 
recursos no previstos en l’escenari d’estabilitat de l’enti-
tat de l’article 4.1 a qui correspongui aportar-los.

La situació de desequilibri es dedueix tant dels estats 
de previsió de despeses i ingressos com dels seus comp-
tes anuals, i comporta l’elaboració, sota la supervisió dels 
serveis competents de l’entitat local de la qual depenguin, 
d’un pla de sanejament per corregir el desequilibri, ente-
nent com a tal que l’entitat elimini pèrdues o aporti bene-
ficis en el termini de tres anys.

2. Quan es produeixi la situació definida a l’apartat 
anterior, els comptes anuals de l’entitat en desequilibri 
s’han de complementar amb un informe de correcció de 
desequilibris als efectes de la Llei general d’estabilitat 
pressupostària, en què s’han de detallar les mesures que 
s’han d’adoptar en el futur per corregir-la i, una vegada 
aprovades per la seva junta general o òrgan competent, 
s’ha d’elevar al Ple de l’entitat local de la qual depèn, per-
què en tingui coneixement.

El Pla de sanejament que preveu el paràgraf segon de 
l’apartat anterior s’ha de presentar a l’aprovació del Ple de 
l’entitat local de la qual depengui, dins el termini de tres 
mesos comptats a partir de la data d’aprovació dels 
comptes per la junta general o l’òrgan competent.

Aprovat pel Ple, el Pla de sanejament s’ha de sotmetre 
als mateixos requisits d’aprovació i seguiment establerts 
per als plans economicofinancers de la corresponent enti-
tat local.

Article 25. Autorització d’operacions d’endeutament a 
les entitats locals.

1. Els expedients de sol·licitud d’autorització d’en-
deutament tramitats davant la Direcció General de Coor-
dinació Financera amb les Entitats Locals o l’òrgan com-
petent de la comunitat autònoma que exerceixi la tutela 
financera, a l’empara del que estableix l’article 53 del text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, han d’in-
corporar els informes d’avaluació sobre el compliment de 
l’objectiu d’estabilitat de la liquidació del pressupost de 
l’exercici anterior i del pressupost aprovat per a l’exercici 
corrent, emesos per la Intervenció General de l’Adminis-
tració de l’Estat o la Intervenció local, en aplicació de l’ar-
ticle 16 d’aquest Reglament.

L’avaluació del pressupost en vigor ha d’incloure, a 
més de les modificacions, si s’escau, ja aprovades, la inci-
dència en el compliment de l’objectiu de les modificaci-
ons previsibles fins al final de l’exercici, no instrumenta-
des en la data, amb especial referència a les incorporacions 
de crèdit d’exercicis anteriors.

De les modificacions al pressupost en vigor, no comu-
nicades, que sigui necessari efectuar després de la resolu-
ció de l’expedient d’autorització d’endeutament, per cau-
ses sobrevingudes o imprevisibles i que afectin el 
compliment de l’objectiu d’estabilitat, se n’ha de donar 
compte, prèviament a la tramitació, a l’òrgan competent 
per a aquesta, i se n’ha d’aportar l’informe d’avaluació 
corresponent.

2. Si l’informe d’avaluació és d’incompliment en 
algun dels dos exercicis, l’anterior o el corrent, a més de 
la informació anterior, la sol·licitud ha d’incorporar el Pla 
economicofinancer aprovat pel Ple, compatible amb les 
mesures de sanejament que siguin procedents per corre-
gir el romanent de tresoreria per a despeses generals o 
l’estalvi net quan siguin negatius, si es dóna algun supòsit 
o tots dos, en els termes establerts per a cada un dels 
casos en el text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals.

3. Si l’entitat local ja disposa d’un Pla economicofi-
nancer en vigor, la Intervenció local ha d’emetre un 
informe de verificació del compliment del Pla en relació 
amb l’exercici anterior i amb el pressupost corrent, que 

s’ha d’elevar al Ple i s’ha d’adjuntar a l’expedient junta-
ment amb el Pla verificat.

Si hi ha desviacions en l’esmentat Pla, s’han d’incor-
porar mesures addicionals que permetin la seva absorció 
en el període de vigència del Pla inicial, en particular si 
aquelles afecten el sanejament del romanent de tresoreria 
per a despeses generals o l’estalvi net quan siguin nega-
tius.

4. L’incompliment de l’objectiu d’estabilitat en l’últim 
any de vigència del Pla és causa suficient de denegació de 
l’autorització d’endeutament.

5. Les entitats locals incloses en l’àmbit subjectiu 
definit a l’article 111 del text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals que, havent incomplert l’objectiu d’es-
tabilitat, tinguin aprovat un Pla economicofinancer de 
reequilibri, han de sotmetre a autorització administrativa 
les operacions de crèdit a llarg termini que pretenguin 
concertar durant el període de vigència d’aquell.

Les entitats locals incloses en l’àmbit subjectiu definit 
a l’article 111 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals que, havent incomplert l’objectiu d’estabi-
litat, no hagin presentat el Pla economicofinancer o 
aquest no hagi estat aprovat per l’òrgan competent de 
l’Administració pública que exerceixi la tutela financera, 
han de sol·licitar autorització per concertar qualsevol ope-
ració d’endeutament a curt i a llarg termini.

En el procediment d’autorització d’endeutament s’aplica 
el que disposen els apartats 1 a 4 del present article.

Article 26. Publicitat del Pla economicofinancer.

1. El Pla economicofinancer aprovat pel Ple de la cor-
poració local i, si s’escau, per la Direcció General de Coor-
dinació Financera amb les Entitats Locals o l’òrgan com-
petent de la comunitat autònoma que exerceixi la tutela 
financera, s’ha d’inserir, als efectes exclusivament infor-
matius, en el butlletí oficial de la corporació si en té, i en 
el de la província o, si s’escau, de la comunitat autònoma 
uniprovincial.

2. També als efectes exclusivament informatius, una 
còpia del Pla economicofinancer ha d’estar a disposició 
del públic des que l’aprovi el Ple de la corporació local i, si 
s’escau, els òrgans competents de l’Administració pública 
que exerceixi la tutela financera de les entitats locals, fins 
a la finalització de la vigència d’aquell Pla.

TÍTOL IV

Subministrament d’informació

Article 27. Base de Dades General d’Entitats Locals.

1. El president de cada entitat local ha de trametre a 
la Direcció General de Coordinació Financera amb les 
Entitats Locals les dades especificades a l’apartat 2 
d’aquest article, relatives a l’entitat local i a tots els orga-
nismes, ens, institucions, consorcis i societats mercantils 
vinculats, dependents o en què participin, en un termini 
de quinze dies hàbils a comptar de la constitució, dissolu-
ció o modificació institucional, estatutària o financera de 
cada ens.

Aquesta informació constitueix la Base de Dades 
General d’Entitats Locals, que gestiona la Direcció Gene-
ral de Coordinació Financera amb les Entitats Locals i té 
caràcter públic.

2. La informació tramesa ha d’incloure les dades 
següents:

a) La denominació de l’entitat local i denominació 
dels organismes, ens, institucions, consorcis i societats 
mercantils vinculades o que en depenen.

b) Els codis INE i CIF identificatius.
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c) El domicili i codi postal de cada entitat.
d) Telèfon, fax i adreça de correu electrònic de cada 

entitat.
e) Les dates d’alta, baixa o modificació de cada entitat.
f) La finalitat institucional, estatutària o societària 

atribuïda a cada subjecte.
g) Les competències i activitats que tingui encoma-

nada per la norma o acord de creació de l’ens.
h) Els recursos que financen l’activitat de cadascun 

dels ens.
i) El règim pressupostari i comptable de l’entitat.
j) En el supòsit d’entitats de caràcter associatiu, a tot 

això s’hi ha d’afegir la composició, els òrgans de govern i, 
si s’escau, el percentatge de participació de cada entitat.

Article 28. Base de Dades de Pressupostos i Liquidaci-
ons d’Entitats Locals.

1. El Ministeri d’Economia i Hisenda, a través de la 
Direcció General de Coordinació Financera amb les Enti-
tats Locals, ha de mantenir una Base de Dades de Pressu-
postos i Liquidacions d’Entitats Locals, que proveeixi 
d’informació suficient i adequada per permetre la verifica-
ció del compliment del principi d’estabilitat pressupostà-
ria de les entitats locals i altres subjectes que en depenen 
inclosos a les categories que preveuen els apartats 1 i 2 de 
l’article 4 del present Reglament.

En tot cas, la Intervenció General de l’Administració de 
l’Estat pot sol·licitar els aclariments que estimi necessaris 
per verificar el compliment d’aquest principi.

2. El president de cada entitat local ha de trametre a 
la Direcció General de Coordinació Financera amb les 
Entitats Locals les dades relatives a les entitats locals 
incloses en l’àmbit subjectiu definit als apartats 1 i 2 de 
l’article 4 del present Reglament, en els terminis assenya-
lats per fer-ho.

Article 29. Informació relativa al pressupost general de 
l’entitat local.

1. En el termini màxim de tres mesos a partir de la 
data d’aprovació definitiva, el president de cada entitat 
local ha de fer arribar a la Direcció General de Coordinació 
Financera amb les Entitats Locals la còpia del pressupost 
general, així com els documents addicionals necessaris 
per obtenir la informació següent:

a) El pressupost de despeses, classificat pels criteris 
funcional i econòmic, amb el desglossament necessari 
per permetre el compliment de les normes contingudes 
en la Llei general d’estabilitat pressupostària i en el pre-
sent Reglament.

b) El pressupost d’ingressos, classificat pel criteri 
econòmic, amb el desglossament necessari per permetre 
el compliment de les normes contingudes en la Llei gene-
ral d’estabilitat pressupostària i en el present Reglament.

c) Qualsevol altra informació addicional que es neces-
siti per verificar el principi d’estabilitat pressupostària.

2. Qualsevol modificació pressupostària que sigui 
competència del Ple de l’entitat local s’ha de trametre en 
un termini màxim de quinze dies hàbils des de la seva 
aprovació.

Article 30. Informació relativa a les liquidacions i al 
compte general de les entitats locals incloses a l’arti-
cle 4.1 d’aquest Reglament.

1. Amb anterioritat al 31 de març de l’any següent a 
l’exercici al qual es refereixin les liquidacions, el president 
de cada entitat local ha de fer arribar a la Direcció General 
de Coordinació Financera amb les Entitats Locals una 
còpia de la liquidació del pressupost general, així com els 

documents addicionals necessaris per obtenir la informa-
ció següent:

a) La liquidació del pressupost de despeses, classifi-
cat pels criteris funcional i econòmic, amb el desglossa-
ment necessari per permetre la verificació del compliment 
de les normes contingudes en la Llei general d’estabilitat 
pressupostària i en el present Reglament.

b) La liquidació del pressupost d’ingressos, classifi-
cat pel criteri econòmic, amb el desglossament necessari 
per permetre la verificació del compliment de les normes 
contingudes en la Llei general d’estabilitat pressupostària 
i en el present Reglament.

c) Estat demostratiu dels drets per cobrar i de les 
obligacions a pagar procedents de pressupostos tancats.

d) Estat de romanent de tresoreria.
e) Resultat pressupostari.
f) Les obligacions reconegudes davant de tercers, 

vençudes, líquides, exigibles i no satisfetes, no imputades 
al pressupost.

g) Balanç i compte de pèrdues i guanys formulats 
pel consell d’administració, per als subjectes que estiguin 
sotmesos al Pla general de comptabilitat de l’empresa.

h) Qualsevol altra informació addicional que es neces-
siti per verificar el principi d’estabilitat pressupostària.

Les fases pressupostàries incloses han de ser almenys 
les corresponents als crèdits i previsions definitives, obli-
gacions i drets reconeguts i cobraments i pagaments 
d’exercicis corrent i tancats.

2. Abans del 31 d’octubre de l’any següent a l’exer-
cici al qual es refereixin les liquidacions, el president de 
cada entitat local ha de fer arribar a la Direcció General de 
Coordinació Financera amb les Entitats Locals la còpia del 
compte general així com els documents addicionals 
necessaris per obtenir la informació següent:

a) La informació establerta a l’apartat primer 
d’aquest article.

b) Detall d’operacions no pressupostàries.
c) Estat del deute, inclòs el deute ajornat en conveni 

amb altres administracions públiques.
d) Estat de comptes de tresoreria.
e) Avals atorgats.
f) Balanç, compte de pèrdues i guanys i memòria 

anual de les entitats que estiguin sotmeses al Pla general 
de comptabilitat de l’empresa o les seves corresponents 
adaptacions sectorials.

g) Qualsevol altra informació addicional que es neces-
siti per verificar el principi d’estabilitat pressupostària.

Article 31. Informació relativa als ens dependents o vin-
culats de les entitats locals inclosos a l’article 4.2 
d’aquest Reglament.

1. Abans del 31 d’octubre de l’any següent al qual es 
refereixin les liquidacions, el president de cada entitat 
local ha de remetre a la Direcció General de Coordinació 
Financera amb les Entitats Locals la informació correspo-
nent als ens que en depenen o hi estan vinculats.

2. Aquesta informació ha d’estar constituïda pels 
comptes anuals elaborats d’acord amb el Pla general de 
comptabilitat que els sigui aplicable.

Article 32. Informació trimestral relativa a la liquidació 
del pressupost de les entitats locals.

Les entitats locals incloses en l’àmbit de l’article 5 del 
present Reglament han de remetre a la Direcció General 
de Coordinació Financera amb les Entitats Locals estats 
d’execució trimestrals dels pressupostos d’ingressos i 
despeses, amb el desglossament necessari per permetre 
la verificació del compliment de les normes contingudes 
en aquest Reglament, o, si s’escau, balanç i compte de 
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pèrdues i guanys dels subjectes compresos a l’article 4.1 
del present Reglament.

Article 33. Accés a la informació centralitzada per part de 
les comunitats autònomes.

Les comunitats autònomes que exerceixen tutela 
financera sobre les entitats locals del seu territori han de 
tenir accés a la informació continguda respecte d’aquelles 
a l’Inventari d’Ens del Sector Públic Local i a la Base de 
Dades de Pressupostos i Liquidacions d’Entitats Locals, 
en els termes que es determinin, si s’escau, en els corres-
ponents convenis de col·laboració que se subscriguin per 
a l’intercanvi d’informació.

Article 34. Procediments telemàtics i formats per al sub-
ministrament d’informació.

1. La informació que les entitats locals han de submi-
nistrar a la Direcció General de Coordinació Financera 
amb les Entitats Locals, prevista en aquest Reglament, es 
pot enviar directament, utilitzant l’Oficina Virtual per a la 
Coordinació Financera amb les Entitats Locals, o bé a tra-
vés de les delegacions especials i provincials del Ministeri 
d’Economia i Hisenda.

2. El ministre d’Economia i Hisenda, a proposta de la 
Direcció General de Coordinació Financera amb les Enti-
tats Locals, ha de determinar mitjançant una ordre els 
procediments telemàtics apropiats, així com els formats 
d’intercanvi de dades, que facilitin a les entitats locals el 
subministrament de la informació que estableix aquest 
Reglament.

Article 35. Incompliment en el subministrament d’infor-
mació.

Amb periodicitat anual, el Ministeri d’Economia i 
Hisenda ha d’elevar un informe detallat a la Comissió 
Nacional d’Administració Local dels incompliments que 
es produeixin quant a les obligacions de subministrament 
d’informació que preveu el present títol.

TÍTOL V

Central d’Informació de Riscos de les Entitats 
Locals (CIR Local)

Article 36. Objecte de la Central d’Informació de Riscos 
de les Entitats Locals.

La Central d’Informació de Riscos de les Entitats 
Locals conté informació de les operacions de préstec, crè-
dit i emissions de deute públic en totes les modalitats, els 
avals i garanties prestats en qualsevol classe de crèdit, les 
operacions d’arrendament financer, així com qualssevol 
altres que afectin la posició financera futura de l’entitat, 
concertades per les entitats locals, els seus organismes 
autònoms i les societats mercantils participades de forma 
directa o indirecta, així com pels consorcis en què partici-
pin les esmentades entitats locals i els seus ens depen-
dents. La informació comprèn totes les operacions, amb 
independència del seu termini.

Article 37. Òrgan competent.

La Direcció General de Coordinació Financera amb les 
Entitats Locals és l’òrgan encarregat de la gestió de la 
Central d’Informació de Riscos de les Entitats Locals.

Article 38. Fonts d’informació.

1. De conformitat amb el que preveu l’article 55 del 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
estan obligats a subministrar informació a la Central d’In-
formació de Riscos de les Entitats Locals:

a) El Banc d’Espanya, respecte de la informació que 
rebi de les entitats financeres a través de la seva Central 
d’Informació de Riscos, relativa a l’endeutament de les 
entitats locals i els seus ens dependents.

b) Les comunitats autònomes que exerceixen tutela 
financera sobre les entitats locals del seu territori, res-
pecte de la informació sobre endeutament local que cone-
guin en l’exercici de l’esmentada competència i, especial-
ment, la referida a les operacions que, d’acord amb el text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, estan 
sotmeses a autorització.

L’Administració General de l’Estat pot establir convenis 
de col·laboració amb les comunitats autònomes per a l’in-
tercanvi d’informació sobre riscos assumits per les entitats 
locals de la seva àrea geogràfica, que es pot estendre a la 
informació sobre operacions de crèdit que, sense necessi-
tar autorització, pugui ser facilitada per aquelles a la Central 
d’Informació de Riscos de les Entitats Locals. Aquests con-
venis es basen en el principi de reciprocitat, cosa que per-
met a les comunitats autònomes disposar de la informació 
existent a la Central d’Informació de Riscos de les Entitats 
Locals referida a les entitats de la seva demarcació.

c) Les entitats locals, respecte de les operacions 
establertes a l’article 36 del present Reglament, concerta-
des per la mateixa entitat, els seus organismes autònoms, 
les societats mercantils participades directament o indi-
rectament i els consorcis en què participin. Aquesta obli-
gació inclou tant les operacions a curt termini com a llarg 
termini, independentment que estiguin sotmeses a auto-
rització o no d’acord amb les lleis.

2. Els bancs, les caixes d’estalvis i les restants enti-
tats financeres i de crèdit han de trametre a la Central 
d’Informació de Riscos del Banc d’Espanya la informació 
sobre riscos locals establerta a l’article 36 d’aquest Regla-
ment, en la forma i amb la periodicitat que estableix la 
normativa del Banc d’Espanya.

Article 39. Contingut de la informació.

1. La informació que han de subministrar les comu-
nitats autònomes i les corporacions locals a la Central 
d’Informació de Riscos de les Entitats Locals comprèn, 
per a cada una de les operacions, independentment que 
estiguin sotmeses a autorització o no d’acord amb les 
lleis, les dades següents: data del contracte, import, ter-
mini de reemborsament amb indicació dels períodes de 
carència si s’escau, tipus d’interès amb indicació de la 
referència si és variable, destí dels recursos, garanties 
prestades, comissions i altres despeses, així com les 
altres dades que es considerin necessàries.

2. Per ordre del ministre d’Economia i Hisenda s’han 
de regular els procediments, preferentment telemàtics, 
que s’han de seguir per a la recollida de la informació 
necessària, així com el format i contingut dels suports que 
s’han de fer servir. Igualment, s’han de regular els tipus 
d’operacions financeres de les quals ha d’informar la Cen-
tral d’Informació de Riscos de les Entitats Locals i les 
seves característiques.

3. El Banc d’Espanya ha de remetre la informació 
relativa a la situació a fi de mes de cadascuna de les ope-
racions d’endeutament local, tant a curt termini com a 
llarg termini, que comprèn els imports corresponents al 
crèdit disponible i crèdit disposat pendent de reemborsa-
ment, així com les altres dades que siguin necessàries per 
identificar sense cap mena de dubte les diferents operaci-
ons de deute.
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Article 40. Trameses inicial i posteriors de la informació.

1. La primera tramesa d’informació que realitzin les 
comunitats autònomes i les entitats locals a què es refe-
reixen els paràgrafs b) i c) de l’apartat 2 següent ha d’in-
cloure la totalitat d’operacions de qualsevol naturalesa 
vigents en aquesta data.

2. Les trameses posteriors d’informació s’han d’ajus-
tar, quant a la periodicitat, a les següents normes:

a) El Banc d’Espanya ha de trametre la informació 
amb periodicitat mensual i les dades relatives a posicions 
deutores han d’estar referides a l’últim dia de cada mes.

b) Les comunitats autònomes que exerceixen tutela 
financera sobre les entitats locals del seu territori han de 
trametre mensualment la informació referida a les enti-
tats locals en què s’hagin produït variacions, o bé a la 
mateixa corporació o bé en algun dels seus ens depen-
dents, durant el període corresponent. Aquesta informa-
ció inclou exclusivament les dades referents a les variaci-
ons produïdes a la mateixa entitat local, els seus 
organismes autònoms i societats mercantils en què parti-
cipi de forma directa o indirecta.

c) Les entitats locals han de trametre informació 
mensual, referida només als mesos en què s’hagin pro-
duït variacions a l’entitat local o en algun dels seus ens 
dependents. Aquesta informació inclou exclusivament les 
dades referents a les variacions produïdes a la mateixa 
entitat local, els seus organismes autònoms i societats 
mercantils en què participi de forma directa o indirecta.

No obstant el que estableixen els paràgrafs b) i c) 
anteriors i en funció de les necessitats del sistema, en els 
casos en què la inconsistència interna de la informació 
procedent de les diverses fonts ho aconselli, es pot sol-
licitar de determinades entitats locals o grups d’aquestes 
informació comprensiva de la totalitat de les seves opera-
cions vigents.

A aquests efectes, s’entén per variacions la concerta-
ció d’una nova operació, la modificació de les condicions 
contractuals d’alguna de les vigents o la cancel·lació anti-
cipada d’alguna d’aquestes.

3. Amb periodicitat anual, el Ministeri d’Economia i 
Hisenda ha d’elevar un informe detallat a la Comissió 
Nacional d’Administració Local dels incompliments que 
es produeixin quant a la remissió d’informació de les vari-
acions recollides en el paràgraf c) de l’apartat 2 anterior.

Article 41. Usuaris de la informació.

1. L’accés a la informació continguda a la Central 
d’Informació de Riscos de les Entitats Locals es realitza 
d’acord amb els següents criteris:

a) Les entitats locals poden accedir a la totalitat de la 
informació pròpia existent a la Central d’Informació de 
Riscos de les Entitats Locals, resultant del tractament de 
les dades procedents de les diferents fonts.

b) Les comunitats autònomes que exerceixen tutela 
financera sobre les entitats locals del seu territori han de 
rebre tota la informació existent a la Central d’Informació 
de Riscos de les Entitats Locals que s’hi refereixi, en els 
termes que s’estableixin en els corresponents convenis 
de col·laboració.

c) El Banc d’Espanya ha de rebre tota la informació 
existent a la Central d’Informació de Riscos de les Entitats 
Locals, procedent del processament de les dades obtingu-
des de les fonts d’informació restants.

d) La Intervenció General de l’Administració de l’Es-
tat té accés a la informació continguda a la Central d’Infor-
mació de Riscos.

e) La resta de persones o entitats interessades poden 
tenir accés a la informació relativa a qualsevol entitat 
existent a la Central d’Informació de Riscos de les Entitats 

Locals, a condició que acreditin per escrit l’autorització de 
l’entitat local titular de la informació.

2. Dins del primer trimestre de cada exercici, el 
Ministeri d’Economia i Hisenda ha d’elevar un informe 
detallat a la Comissió Nacional d’Administració Local del 
deute viu, a 31 de desembre de l’exercici immediatament 
anterior, de cada entitat local, en termes agregats i expres-
sats en euros.

L’informe anterior l’ha de publicar el Ministeri d’Eco-
nomia i Hisenda.

Disposició addicional primera. Remissions orgàniques.

1. Quan es tracti d’entitats locals d’àmbit territorial 
inferior al municipal, les referències contingudes en 
aquest Reglament a l’entitat local, al Ple d’aquesta i al seu 
president s’han d’entendre fetes, respectivament, a l’enti-
tat local respectiva, a la junta o assemblea veïnal i a l’al-
calde pedani.

2. Quan es tracti d’àrees metropolitanes, mancomu-
nitats de municipis, comarques o altres entitats que agru-
pin diversos municipis, les referències contingudes en 
aquest Reglament a l’entitat local, al ple d’aquesta i al seu 
president s’han d’entendre fetes, respectivament, a l’enti-
tat local respectiva, a l’òrgan col·legiat superior de govern 
i administració de l’entitat, si n’hi ha, i al president 
d’aquell.

Si no hi ha un òrgan col·legiat superior, les referències 
al Ple i al president de l’entitat local s’han d’entendre fetes 
a l’òrgan unipersonal de govern i administració de l’enti-
tat en un cas i en l’altre.

Disposició addicional segona. Confirmació de la infor-
mació de la CIR-Local.

1. En el termini de sis mesos des de l’entrada en 
vigor del present Reglament, les entitats locals han de 
confirmar la informació referida a aquestes continguda a 
la Central d’Informació de Riscos de les Entitats Locals o, 
si s’escau, efectuar la remissió inicial de la informació que 
l’hagi d’integrar.

2. El 31 de desembre de l’any d’entrada en vigor del 
present Reglament, el Ministeri d’Economia i Hisenda ha 
d’elevar un informe detallat dels incompliments produïts 
a la Comissió Nacional d’Administració Local. 

MINISTERI D’AGRICULTURA, 
PESCA I ALIMENTACIÓ

 19072 REIAL DECRET 1366/2007, de 19 d’octubre, pel 
qual s’estableixen les bases reguladores de les 
subvencions destinades al foment de les races 
autòctones en perill d’extinció. («BOE» 264, 
de 3-11-2007.)

La normativa bàsica que durant els últims anys ha 
regulat a Espanya els ajuts a les entitats o associacions 
oficialment reconegudes per a la conservació de les races 
en perill d’extinció és el Reial decret 997/1999, d’11 de 
juny, sobre foment de les races autòctones espanyoles de 
protecció especial en perill d’extinció.

Mitjançant aquesta normativa, s’ha finançat i s’ha 
donat suport a aquesta línia d’actuació que a escala naci-
onal i internacional ha experimentat un auge considera-
ble, de conformitat amb l’interès desenvolupat i la consci-
enciació per a la preservació de la diversitat zoogenètica.


