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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.
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A la vista de l’experiència en la seva aplicació, així 
com davant la necessitat d’un major impuls al manteni-
ment i la conservació de l’elevat patrimoni genètic que les 
races esmentades suposen, és necessari substituir 
aquesta norma per incloure-hi expressament els ajuts per 
a la gestió del llibre genealògic corresponent i adaptar-la 
a la normativa comunitària vigent.

D’acord amb això, de conformitat amb el que dispo-
sen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de sub-
vencions, i el seu Reglament, aprovat mitjançant el Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, i dins del marc que esta-
bleix el Reglament (CE) núm. 1857/2006 de la Comissió, 
de 15 de desembre de 2006, sobre l’aplicació dels articles 
87 i 88 del Tractat als ajuts estatals per a les petites i mitja-
nes empreses dedicades a la producció de productes 
agrícoles, i pel qual es modifica el Reglament (CE) núm. 
70/2001 (DOUE L 358, de 16 de desembre de 2006), es 
substitueix el Reial decret 997/1999, d’11 de juny, per 
incloure entre les actuacions subvencionables la gestió 
dels llibres genealògics i per a la seva adaptació a la nor-
mativa esmentada, i s’estableix una nova norma regula-
dora de les bases de les subvencions per al foment de les 
races autòctones en perill d’extinció que conté l’annex del 
Reial decret 1682/1997, de 7 de novembre, pel qual s’actu-
alitza el Catàleg oficial de races de bestiar d’Espanya, 
destinades a les organitzacions o associacions de rama-
ders reconegudes per les comunitats autònomes.

Amb la finalitat de regular degudament aquest règim 
d’ajuts i tenint en compte que les modificacions que s’han 
d’incorporar afectarien bona part de l’articulat del Reial 
decret 997/1999, d’11 de juny, que patiria una modificació 
molt extensa, es considera que per a una major claredat i 
consegüent seguretat jurídica el més convenient és dictar 
un nou reial decret i derogar l’abans esmentat.

En l’elaboració d’aquest Reial decret han estat consul-
tades les comunitats autònomes i les entitats més repre-
sentatives dels sectors afectats.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació i amb la deliberació prèvia del 
Consell de Ministres en la reunió del dia 19 d’octubre
de 2007,

D I S P O S O :

Article 1. Objecte.

L’objecte d’aquest Reial decret és establir les bases 
reguladores per a la concessió, en règim de concurrència 
competitiva, de les subvencions per al foment de les 
races autòctones en perill d’extinció que conté l’annex del 
Reial decret 1682/1997, de 7 de novembre, pel qual s’actu-
alitza el Catàleg oficial de races de bestiar d’Espanya, 
destinades a les organitzacions o associacions de rama-
ders reconegudes per les comunitats autònomes.

Article 2. Beneficiaris.

Es poden acollir als ajuts a què es refereix l’article 
anterior les organitzacions o associacions de ramaders 
reconegudes per les comunitats autònomes que complei-
xin els requisits següents:

a) No tenir ànim de lucre.
b) Acreditar que els ramaders que les integren dis-

posen d’un mínim del 60 per cent de les reproductores de 
la raça o races en perill d’extinció.

c) Complir els requisits que exigeixen els articles 
13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions, així com els que estableix l’annex I del 
Reglament (CE) núm. 70/2001 de la Comissió, de 12 de 
gener de 2001, relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 del 
Tractat CE als ajuts estatals a les petites i mitjanes empre-
ses.

d) Estar oficialment reconegudes per a la gestió del 
llibre o llibres genealògics de la raça o races en perill d’ex-
tinció per la comunitat autònoma corresponent, i garantir 
en els estatuts la participació democràtica dels seus mem-
bres i l’absència del tracte discriminatori per als criadors.

e) Garantir en els seus estatuts la participació demo-
cràtica dels membres i l’accés dels no membres als bene-
ficis que percebin els associats procedents de les admi-
nistracions públiques.

Article 3. Actuacions objecte de subvenció.

1. Poden ser subvencionades les actuacions 
següents:

a) Realització d’estudis i estadístiques sobre els aspec-
tes etnològics, zootècnics i productius de les espècies, així 
com sobre la seva caracterització morfològica i reproductiva.

b) Educació, formació i divulgació de coneixements 
científics en matèria zootècnica.

c) Organització de certàmens ramaders i participació 
en aquests.

d) Creació o manteniment de llibres genealògics.
e) Elaboració de programes de conservació i millora 

genètica i la seva posada en pràctica.
f) Creació de bancs de germoplasma, semen i embri-

ons congelats o reserva en viu en centres autoritzats ofici-
alment.

2. Les activitats dels paràgrafs a) i e) de l’apartat ante-
rior han de ser dutes a terme per centres de recerca o des-
envolupament i signades per un responsable d’aquests.

Article 4. Tramitació, resolució i pagament.

1. Amb la convocatòria prèvia, que s’ha d’aprovar 
anualment, d’acord amb el que estableix la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, les sol·licituds d’ajuts s’han d’adreçar 
a l’òrgan competent de la comunitat autònoma que hagi 
atorgat el reconeixement oficial per a la gestió del llibre 
genealògic, als efectes que anualment resolgui la conces-
sió o denegació dels ajuts que s’estableixin en el marc 
d’aquest Reial decret i en faci el pagament.

2. A les resolucions de concessió dels ajuts s’han de 
fer constar expressament els fons que procedeixen dels 
pressupostos generals de l’Estat.

Article 5. Prelació i valoració.

En la concessió de les subvencions que preveu aquest 
Reial decret, tenen prioritat les sol·licituds de les entitats de 
segon grau que agrupin associacions de criadors d’animals 
de races pures en perill d’extinció, i es valora la capacitat de 
l’organització o associació de criadors per desenvolupar les 
actuacions que s’han de finançar, amb la màxima eficàcia, 
eficiència i economia de mitjans personals i materials, tenint 
en compte els censos i les explotacions.

Article 6. Quantia dels ajuts.

1. L’import de la subvenció, ja sigui per si sola o en 
concurrència amb un altre o altres dels ajuts o subvenci-
ons que pugui concedir qualsevol altra Administració o 
ens públic o persona física o jurídica, no pot superar el 
cost total de l’activitat objecte de la subvenció, ni els 
límits que estableix el Reglament (CE) núm. 1857/2006 de 
la Comissió, de 15 de desembre de 2006, sobre l’aplicació 
dels articles 87 i 88 del Tractat als ajuts estatals per a les 
petites i mitjanes empreses dedicades a la producció de 
productes agrícoles i pel qual es modifica el Reglament 
(CE) núm. 70/2001, ni tampoc les següents quanties i per-
centatges màxims estimats per a les subvencions:

a) La quantia total de la subvenció, que s’ha de des-
tinar a finançar els costos que ocasioni la realització de les 
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actuacions que preveu l’article 3, amb fons dels pressu-
postos generals de l’Estat, no pot superar un màxim de 
60.000 euros per raça i anualitat.

b) No obstant això, per a les actuacions que preve-
uen els paràgrafs a), b), c) i d) de l’article 3.1, el percen-
tatge màxim de l’ajut és del 100 per cent, mentre que el 
finançament de les actuacions que preveuen els seus 
paràgrafs e) i f) no pot ser superior al 70 i 40 per cent del 
seu cost, respectivament.

c) En tot cas, l’import rebut per un mateix beneficiari 
per la suma dels paràgrafs a), b) i c) de l’article 3.1 no pot 
excedir de 100.000 euros al llarg de tres exercicis fiscals.

2. Els ajuts que regula aquest Reial decret no poden 
concórrer amb cap altre ajut estatal de l’article 87.1 del Trac-
tat de la Comunitat Europea, ni amb contribucions finance-
res estatals, incloent-hi les que regula l’article 88.1, parà-
graf segon del Reglament (CE) núm. 1698/2005 del Consell, 
de 20 de setembre de 2005, relatiu a l’ajut al desenvolupa-
ment rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvo-
lupament Rural (FEADER), ni amb contribucions financeres 
de la Unió Europea, corresponents als mateixos costos 
subvencionables, si això condueix a una intensitat de l’ajut 
superior al màxim que estableix el Reglament (CE) núm. 
1857/2006.

Article 7. Transferències de fons.

1. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha 
de transferir a les comunitats autònomes les quantitats 
que corresponguin per atendre el pagament de les sub-
vencions que regula aquest Reial decret, d’acord amb les 
disponibilitats pressupostàries i de conformitat amb el 
que estableix l’article 86 de la Llei 47/2003, de 23 de 
novembre, general pressupostària.

2. Per a cada exercici s’ha d’establir, amb les dispo-
nibilitats pressupostàries i tenint en compte, si s’escau, 
els romanents de fons resultants en finalitzar cada exer-
cici pressupostari que estiguin en poder de les comunitats 
autònomes, la quantitat màxima que s’ha de transferir a 
cada comunitat.

Article 8. Informació.

1. Les comunitats autònomes han de comunicar al 
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, abans del 31 
de desembre de cada any, la relació de les associacions 
reconegudes en el seu territori, indicant l’abast i el contin-
gut del reconeixement, i la normativa sobre la qual es 
basa.

2. Un cop finalitzat l’exercici econòmic, les comuni-
tats autònomes han de remetre un estat comprensiu de 
les obligacions reconegudes i els pagaments fets fins al 
tancament de l’exercici econòmic per la subvenció o sub-
vencions gestionades.

Article 9. Acumulació i compatibilitat dels ajuts.

1. Les subvencions que preveu aquest Reial decret 
són compatibles amb qualssevol altres que, per a la 
mateixa finalitat i objecte, puguin establir altres adminis-
tracions públiques o altres ens públics o privats, nacio-
nals o internacionals.

2. No obstant això, l’obtenció concurrent d’ajuts 
atorgats per a la mateixa finalitat per altres administraci-
ons o ens públics o privats, nacionals o internacionals, 
quan l’import total de les subvencions percebudes per 
cada beneficiari superi el cost de tota l’activitat que s’hagi 
de desenvolupar per al període de què es tracti, donarà 
lloc a la reducció que correspongui en l’import de les sub-
vencions que regula aquest Reial decret, fins a ajustar-se 
a aquest límit.

Si tot i així la suma de subvencions suposa una inten-
sitat de l’ajut superior als percentatges màxims que esta-

bleixen l’article 6 o la normativa estatal o comunitària 
aplicable, s’ha de reduir fins al límit esmentat.

Disposició addicional única. Associacions ja reconegu-
des.

Les associacions ja reconegudes a l’empara del Reial 
decret 997/1999, d’11 de juny, sobre foment de les races 
autòctones espanyoles de protecció especial en perill 
d’extinció, mantenen el reconeixement esmentat en els 
mateixos termes que el van obtenir.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queda derogat el Reial decret 997/1999, d’11 de juny, 
sobre foment de les races autòctones espanyoles de pro-
tecció especial en perill d’extinció.

Disposició transitòria única. Extinció dels ajuts a creació 
de bancs de germoplasma, semen i embrions conge-
lats o reserva en viu en centres autoritzats oficial-
ment.

Les activitats subvencionables que comprèn l’arti-
cle 3.1.f) només són finançables fins al 31 de desembre 
de 2011.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara de l’habilitació 
que conté l’article 149.1.13a de la Constitució, que atribu-
eix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de bases 
i coordinació de la planificació general de l’activitat eco-
nòmica.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

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

Madrid, 19 d’octubre de 2007.

JUAN CARLOS R.

La ministra d’Agricultura, Pesca

i Alimentació,

ELENA ESPINOSA MANGANA 

 19074 REIAL DECRET 1470/2007, de 2 de novem-
bre, sobre aplicació dels pagaments directes 
a l’agricultura i a la ramaderia. («BOE» 264, 
de 3-11-2007.)

El Reglament (CE) núm. 1782/2003 del Consell, de 29 
de setembre de 2003, pel qual s’estableixen disposicions 
comunes aplicables als règims d’ajuda directa en el marc 
de la política comuna i s’instauren determinats règims 
d’ajuda als agricultors i pel qual es modifiquen els regla-
ments (CEE) núm. 2019/93, (CE) núm. 1452/2001, (CE) 
núm. 1453/2001, (CE) núm. 1454/2001, (CE) núm. 1868/94, 
(CE) núm. 1251/1999, (CE) núm. 1254/1999, (CE) núm. 
1673/2000, (CEE) núm. 2358/71 i (CE) núm. 2529/2001, ofe-
reix als estats membres l’opció d’aplicació parcial de 
determinats pagaments directes mitjançant la retenció 
d’un percentatge de determinats pagaments inclosos en 
el règim de pagament únic, per donar una ajuda addicio-
nal als agricultors vinculada a les seves decisions de pro-
ducció.

La Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesures fiscals, 
administratives i d’ordre social estableix, a l’article 120, 
l’aplicació en tot el territori a escala nacional del règim de 


