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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
3372 Reial decret 215/2014, de 28 de març, pel qual s’aprova l’Estatut orgànic de 

l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal.

La salvaguarda de l’estabilitat pressupostària ha esdevingut un objectiu fonamental 
de la política econòmica del Govern, perquè és la base fonamental per aconseguir un 
creixement sostenible i sostingut i fomenta la creació d’ocupació, a la vegada que genera 
confiança en l’economia espanyola i facilita el finançament adequat del sector públic i els 
serveis públics.

Així, el Govern ha emprès una reforma substancial del marc pressupostari espanyol, 
que s’ha produït de manera paral·lela a la reforma del sistema de governança econòmica 
de la Unió Europea. D’aquesta manera, aquest procés de reforma reflecteix el compromís 
d’Espanya no només amb la consolidació fiscal i l’estabilitat pressupostària, sinó també 
amb les noves exigències de coordinació i definició del marc d’estabilitat comú de la Unió 
Europea.

La definició del nou marc es va iniciar amb la reforma de l’article 135 de la Constitució 
espanyola el setembre de 2011. Es consagra d’aquesta manera en la Constitució l’equilibri 
estructural com a principi rector de la política pressupostària i s’estableix com a límit a 
l’endeutament de les administracions públiques el valor de referència que estableix el 
Tractat de funcionament de la Unió Europea.

En desplegament d’aquest precepte es va dictar la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que té dos objectius fonamentals: 
garantir la sostenibilitat de totes les administracions públiques i enfortir la confiança en 
l’estabilitat de l’economia espanyola. Per donar compliment a aquests objectius, 
s’introdueix la sostenibilitat pressupostària com a principi rector permanent, i no només 
transitori, de les actuacions de totes les administracions públiques, davant la creença que 
és un element clau per fomentar el creixement econòmic i la creació d’ocupació.

Malgrat els grans avenços que va introduir aquesta Llei orgànica en la normativa 
pressupostària espanyola, el Govern va considerar necessari seguir avançant en el 
procés de reforma, per aprofundir en el compliment dels objectius de consolidació fiscal i 
l’enfortiment de la confiança en l’estabilitat de l’economia espanyola, i, sobretot, per seguir 
reforçant el compromís d’Espanya amb la Unió Europea en matèria d’estabilitat 
pressupostària.

D’aquesta manera, es va plantejar la creació d’una autoritat independent de 
responsabilitat fiscal, en línia amb la resta de països europeus, que assisteixi el Govern 
per poder assolir els seus objectius com a responsable últim del compliment de l’estabilitat 
pressupostària. La creació d’aquesta autoritat permet així mateix donar compliment a les 
recomanacions específiques a Espanya del Consell d’Afers Econòmics i Financers i al 
que disposen el Tractat d’estabilitat, coordinació i governança en la Unió Econòmica i 
Monetària, fet a Brussel·les el 2 de març de 2012, la Directiva 2011/85/UE del Consell, de 
8 de novembre de 2011, sobre els requisits aplicables als marcs pressupostaris dels 
estats membres, i el Reglament (UE) 473/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 
21 de maig de 2013, sobre disposicions comunes per al seguiment i l’avaluació dels 
projectes de plans pressupostaris i per a la correcció del dèficit excessiu dels estats 
membres de la zona euro.

Tots aquests elements van motivar l’aprovació de la Llei orgànica 6/2013, de 14 de 
novembre, de creació de l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal, que transposa 
parcialment la Directiva 2011/85/UE esmentada. Així, mitjançant aquesta Llei orgànica 
6/2913, de 14 de novembre, es crea un ens amb autonomia i independència funcional 
l’objectiu últim del qual és contribuir al compliment efectiu per les administracions 
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públiques del principi d’estabilitat pressupostària que preveu l’article 135 de la Constitució 
espanyola mitjançant l’avaluació contínua del cicle pressupostari, de l’endeutament públic 
i l’anàlisi de les previsions econòmiques.

Aquesta Llei orgànica estableix a l’article 8.2 que el Consell de Ministres ha d’aprovar 
mitjançant un reial decret, prèvia consulta al president de l’Autoritat Independent de 
Responsabilitat Fiscal, l’Estatut orgànic de l’Autoritat Independent de Responsabilitat 
Fiscal, que n’ha de desplegar l’organització i el funcionament intern. De la mateixa 
manera, la disposició final quarta de desplegament normatiu de la Llei determina que el 
Consell de Ministres ha d’aprovar un reial decret pel qual s’aprovi l’Estatut orgànic de 
l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal.

Aquests requeriments es compleixen a través del present Reial decret pel qual 
s’aprova l’Estatut orgànic de l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal, el qual es 
vertebra sobre els objectius i principis de la Llei orgànica 6/2013, de 14 de novembre.

L’Estatut orgànic s’estructura en sis capítols, el primer dels quals, «Disposicions 
generals», recull la naturalesa i el règim jurídic de l’Autoritat Independent de 
Responsabilitat Fiscal. Es tracta d’un ens de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i 
plena capacitat pública i privada, amb autonomia i independència funcional respecte de 
les administracions públiques.

Pel que fa al seu règim jurídic, es regeix, entre d’altres, per la Llei orgànica 6/2013, de 
14 de novembre, la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, i la seva normativa de 
desplegament, i el seu Estatut orgànic.

L’Autoritat està sotmesa a control parlamentari segons el que preveu la Llei orgànica 
6/2013, de 14 de novembre. Pel que fa al control jurisdiccional, aquest no afecta els 
estudis, les opinions o els informes emesos per l’Autoritat, però sí poden ser objecte 
d’impugnació les resolucions adoptades en matèria laboral, patrimonial i de contractació.

Es reconeix la seva autonomia funcional en l’exercici de les seves funcions, i sempre 
ha d’actuar amb plena independència del Govern, de les administracions públiques i de 
qualsevol altra organització pública o privada. A més, ni el seu personal ni els seus 
membres poden rebre ni acceptar instruccions de cap entitat pública o privada.

S’estableix com a fi de l’Autoritat contribuir al compliment per les administracions 
públiques del principi d’estabilitat pressupostària mitjançant l’avaluació del cicle 
pressupostari, de l’endeutament públic i l’anàlisi de les previsions econòmiques.

Pel que fa a les seves funcions, l’Autoritat les ha d’exercir en tot el territori espanyol 
de manera única i exclusiva i respecte a tots els subjectes integrants del sector públic en 
els termes que preveu l’article 2 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril. En l’exercici 
d’aquestes funcions, l’Autoritat ha d’elaborar i emetre informes, opinions i estudis.

Amb caràcter general, s’estableix l’elaboració, en el primer trimestre de l’any, d’un pla 
d’actuacions en el qual es recullin totes les actuacions que preveu acomplir l’Autoritat.

L’Autoritat ha de tenir accés a tota la informació economicofinancera de les 
administracions públiques sobre les quals exerceix les seves funcions, a través de la 
Central d’informació, si bé es pot requerir directament a l’administració corresponent.

Finalment, es regulen les relacions internacionals de l’Autoritat, sempre en coordinació 
amb el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.

El capítol II regula l’elaboració i l’emissió d’informes i les opinions així com la 
realització d’estudis per part de l’Autoritat.

Es regula l’emissió d’informes sobre les previsions macroeconòmiques; sobre la 
metodologia per calcular les previsions tendencials d’ingressos i despeses i la taxa de 
referència de creixement; sobre el projecte de Programa d’estabilitat; l’anàlisi de l’execució 
pressupostària, deute públic i de la regla de despesa; sobre l’establiment dels objectius 
individuals per a les comunitats autònomes; sobre els plans economicofinancers i plans 
de reequilibri de l’Administració central i de les comunitats autònomes; i sobre els 
projectes i les línies fonamentals dels pressupostos de les administracions públiques. Així 
mateix, es recull la possibilitat que l’Autoritat Independent informi sobre la conveniència 
d’activar les mesures preventives, correctives i coercitives que preveu el capítol IV de la 
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Llei orgànica 2/2102, de 27 d’abril, i sobre la concurrència de les circumstàncies 
excepcionals a les quals fa referència l’article 11.3 de la Llei orgànica esmentada.

Les opinions, les ha d’elaborar a iniciativa pròpia, i la decisió correspon al president.
L’Autoritat també ha de dur a terme els estudis que li sol·liciti el Govern, el Consell de 

Política Fiscal i Financera, la Comissió Nacional de l’Administració Local i la Comissió 
Financera de la Seguretat Social. Pot dur a terme els estudis que li sol·licitin les comunitats 
autònomes i les entitats locals, sempre que es refereixin a qüestions de la seva 
competència i no afectin cap altra administració.

El capítol III «Estructura de l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal» 
n’estableix l’organització interna. A aquests efectes es regula la figura del president, que 
és un lloc de dedicació exclusiva, té la consideració d’alt càrrec i és escollit per un termini 
de sis anys no renovables. Es defineix el seu procediment de designació, entre persones 
de reconegut prestigi i amb una experiència mínima de deu anys en les matèries 
pertinents, i aquesta ha de ser aprovada per les Corts Generals. Es defineixen igualment 
les causes del seu cessament. Finalment, s’estableixen les funcions que ha d’exercir, 
amb independència i objectivitat.

Del president depenen tres divisions, cadascuna de les quals està a càrrec del director 
de divisió corresponent. Els directors de divisió tenen la consideració de personal directiu 
professional i són seleccionats de conformitat amb els principis de mèrit i capacitat que 
estableix la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.

El capítol IV «Personal al servei de l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal» 
estableix que aquest personal ha d’estar constituït amb caràcter general per funcionaris 
de carrera o, si s’escau, per personal laboral procedent d’organismes nacionals o 
internacionals amb funcions de control, o anàlisi econòmica, fiscal, pressupostària o 
financera.

La selecció, la provisió de llocs de treball, les retribucions i el règim disciplinari s’han 
d’ajustar al que disposen aquest Estatut orgànic, l’Estatut bàsic de l’empleat públic i la 
legislació vigent de l’Estat en matèria de funció pública.

En tot cas, l’Autoritat ha de disposar d’una relació de llocs de treball en la qual han de 
constar els llocs que hagin de ser ocupats en exclusiva per personal funcionari, i els que 
puguin ser ocupats per personal laboral.

El capítol V regula el seu règim de contractació, patrimonial i de finançament. 
L’activitat contractual de l’Autoritat es regeix pel que disposen el text refós de la Llei de 
contractes del sector públic i la seva normativa de desplegament, i l’òrgan de contractació 
és el seu president.

Per a l’exercici de les seves funcions, l’Autoritat disposa d’un patrimoni propi i 
independent del de l’Administració General de l’Estat, la gestió del qual s’ha d’efectuar 
segons el que disposen l’Estatut orgànic i la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni 
de les administracions públiques.

Finalment, el capítol VI regula el règim pressupostari, de comptabilitat i de control de 
l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal. L’Autoritat ha d’elaborar i aprovar 
anualment un avantprojecte de pressupost que ha de remetre al Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques per a la seva tramitació posterior. El pressupost té caràcter 
limitador pel seu import global i estimatiu per a la distribució dels crèdits per categories 
econòmiques, a excepció dels corresponents a les despeses de personal, que tenen 
caràcter limitador.

L’Autoritat ha d’aplicar els principis comptables públics i ha d’implantar un sistema de 
comptabilitat analítica. L’Autoritat està sotmesa al control de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat pel que fa a la seva gestió economicofinancera.

Aquest Estatut ha estat sotmès a consulta prèvia del president de l’Autoritat 
Independent de Responsabilitat Fiscal, de conformitat amb el que preveu l’article 8.2 de la 
Llei orgànica 6/2013, de 14 de novembre.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord 
amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del 
dia 28 de març de 2014,
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DISPOSO:

Article únic. Aprovació de l’Estatut orgànic de l’Autoritat Independent de Responsabilitat 
Fiscal.

De conformitat amb el que estableixen l’article 8.2 i la disposició final quarta de la Llei 
orgànica 6/2013, de 14 de novembre, de creació de l’Autoritat Independent de 
Responsabilitat Fiscal, s’aprova l’Estatut orgànic de l’Autoritat Independent de 
Responsabilitat Fiscal, el text del qual s’insereix a continuació.

Disposició addicional única. Retribucions.

Les retribucions del president i el personal directiu de l’Autoritat Independent de 
Responsabilitat Fiscal se sotmeten als límits retributius del Reial decret 451/2012, de 5 de 
març, pel qual es regula el règim retributiu dels màxims responsables i directius en el 
sector públic empresarial i altres entitats.

Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 28 de març de 2014.

JUAN CARLOS R.

El ministre d’Hisenda i Administracions Públiques,
CRISTÓBAL MONTORO ROMERO
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ESTATUT ORGÀNIC DE L’AUTORITAT INDEPENDENT DE RESPONSABILITAT FISCAL

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Naturalesa i règim jurídic.

1. L’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal, creada per l’article 1 de la Llei 
orgànica 6/2013, de 14 de novembre, de creació de l’Autoritat Independent de 
Responsabilitat Fiscal, és un ens de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena 
capacitat pública i privada, que exerceix les seves funcions amb autonomia i 
independència respecte de les administracions públiques i que actua de manera objectiva, 
transparent i imparcial.

2. L’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal està adscrita, a efectes 
organitzatius i pressupostaris, al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques a través 
del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, sense que en cap cas aquesta 
adscripció afecti la seva autonomia i independència.

3. L’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal es regeix pel que disposa la Llei 
orgànica 6/2013, de 14 de novembre, per la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, així com per les disposicions que les despleguin, 
per aquest Estatut i el reglament de règim interior que, si s’escau, s’aprovi per regular, 
entre altres matèries, el repartiment intern de funcions entre divisions, el règim de 
suplències i el funcionament del comitè directiu, i al qual s’ha de donar la publicitat 
oportuna.

Supletòriament es regeix per la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’organització i funcionament 
de l’Administració General de l’Estat; per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; per la Llei 
47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària; i per la Llei 33/2003, de 3 de 
novembre, del patrimoni de les administracions públiques, així com per la resta de normes 
que siguin aplicables.

4. El control parlamentari de l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal s’ha 
d’exercir en els termes que preveuen l’article 24.8 de la Llei orgànica 6/2013, de 14 de 
novembre, i l’article 25 d’aquest Estatut.

5. No estan subjectes a control jurisdiccional els estudis, les opinions i els informes 
emesos per l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal, sense perjudici del recurs 
que escaigui contra les resolucions, els actes, els fets o les actuacions administratives 
que resolguin els procediments en què aquells siguin emesos.

Article 2. Autonomia i independència.

1. En l’exercici de les seves funcions i per al compliment dels fins que li han estat 
assignats, l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal disposa d’autonomia orgànica 
i funcional, i ha d’actuar en tot cas amb plena independència del Govern, de les 
administracions públiques i de qualsevol altra organització pública o privada.

2. Ni el president, ni el personal ni els membres de l’Autoritat Independent de 
Responsabilitat Fiscal poden sol·licitar ni acceptar instruccions de les administracions 
públiques ni de cap entitat pública o privada.

Article 3. Finalitats.

1. L’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal té com a finalitat garantir el 
compliment efectiu per les administracions públiques del principi d’estabilitat 
pressupostària consagrat a l’article 135 de la Constitució espanyola, en els termes en què 
s’ha desplegat a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril.

2. Per a això ha de dur a terme una avaluació contínua del cicle pressupostari, de 
l’endeutament públic i una anàlisi de les previsions econòmiques.
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Article 4. Exercici de les funcions assignades a l’Autoritat Independent de Responsabilitat 
Fiscal.

1. L’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal exerceix les seves funcions en 
tot el territori espanyol de manera única i exclusiva i respecte a tots els subjectes 
integrants del sector públic que preveu l’article 2 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril.

2. En l’exercici de les seves funcions, l’Autoritat ha d’elaborar i emetre informes, 
opinions i estudis, en els termes que estableixen la Llei orgànica 6/2013, de 14 de 
novembre, la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, i el present Estatut orgànic.

3. Excepcionalment, per a l’acompliment de les activitats que comporti l’emissió d’un 
informe, una opinió o un estudi, l’Autoritat pot subscriure contractes de serveis per a la 
realització d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis. En cas que això pugui 
suposar l’accés a informació no pública, cal atenir-se al que disposa l’article 6.9.

4. En aplicació del principi de transparència, els informes i les opinions de l’Autoritat 
s’han de publicar de manera immediata a la seva pàgina web i, en tot cas, el termini no 
pot excedir els dos dies següents al de la seva subscripció.

Article 5. Programació.

1. En el primer trimestre de l’any l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal ha 
d’elaborar i fer públic un Pla d’actuacions en el qual s’han de recollir, a més dels informes 
que siguin preceptius, els estudis que s’hagin sol·licitat.

2. Aquest Pla d’actuacions, l’ha d’aprovar el president, amb la deliberació prèvia del 
Comitè Directiu, i ha de ser objecte de publicació a la seva pàgina web.

3. L’Autoritat també ha de publicar a la seva pàgina web un calendari amb la data 
límit de remissió d’informació completa disponible per part de les administracions 
públiques necessària per a l’emissió dels seus informes.

4. Per a l’elaboració d’aquesta programació, l’Autoritat Independent de 
Responsabilitat Fiscal pot adreçar una consulta en l’últim trimestre de l’any anterior al 
Govern, al Consell de Política Fiscal i Financera, a la Comissió Nacional de l’Administració 
Local i a la Comissió Financera de la Seguretat Social.

5. Sense perjudici d’això, la programació efectuada no ha d’obstaculitzar l’emissió 
dels informes, les opinions i els estudis que siguin necessaris, encara que no estiguin 
previstos inicialment.

Article 6. Facultats i deure de col·laboració en la remissió d’informació.

1. Per a l’acompliment adequat de les seves funcions, l’Autoritat Independent de 
Responsabilitat Fiscal ha de tenir accés a la informació economicofinancera corresponent 
a qualsevol dels subjectes a què es refereix l’article 2 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, i elaborada en compliment de la Llei esmentada o d’altres disposicions legals o 
reglamentàries. Aquest accés no ha d’afectar la informació que tingui caràcter auxiliar o 
de suport, com la continguda en notes, esborranys, opinions, resums, comunicacions i 
informes interns o entre òrgans o entitats administratives.

2. La remissió de la documentació i informació a l’Autoritat Independent de 
Responsabilitat Fiscal s’ha de fer en castellà i mitjançant mitjans telemàtics, llevat que per 
raons excepcionals i justificades l’Autoritat n’autoritzi la remissió per altres mitjans.

3. Amb aquesta finalitat, la Central d’informació economicofinancera de les 
administracions públiques ha de facilitar a l’Autoritat l’accés a qualsevol informació de què 
disposi, per a la qual cosa es poden articular canals i procediments simplificats que 
permetin la disposició de la informació esmentada amb flexibilitat, agilitat i integritat.

4. Mitjançant una ordre del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, amb 
l’informe previ de l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal, s’han de determinar 
les dades, els documents i els procediments de remissió, inclosos els telemàtics, que el 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques ha de tenir amb caràcter permanent a 
disposició d’aquesta Autoritat. Això s’entén independentment de les necessitats 
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d’informació addicional que requereixi l’Autoritat per a l’exercici correcte de les seves 
funcions i que no estigui explícitament prevista a l’ordre esmentada.

5. El president de l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal pot remetre 
sol·licitud a qualsevol administració pública, de les esmentades a l’article 2.1 de la Llei 
orgànica 2/2012, de 27 d’abril, a l’àmbit de la qual es refereixi la informació requerida, o al 
Consell de Política Fiscal i Financera i a la Comissió Nacional de l’Administració Local, 
per a la qual cosa ha d’identificar la documentació necessària i el termini per a la seva 
remissió, que, excepte causes justificades, no pot ser inferior a cinc dies ni superior a 
quinze.

En cas que la informació es refereixi a alguna de les entitats que recull l’article 2.2 de 
la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, la sol·licitud s’ha d’adreçar a l’administració pública 
de la qual depengui.

6. La manca d’aportació de la documentació dins el termini i en la forma escaients 
pot ser qualificada d’incompliment del deure de col·laboració, en els termes que preveuen 
l’article 4 de la Llei orgànica 6/2013, de 14 de novembre, i aquest Estatut, cas en què 
l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal ha d’incloure a la seva pàgina web un 
advertiment públic de la circumstància esmentada.

Correspon al president de l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal apreciar si 
es tracta d’un incompliment greu o reiterat, cas en què ho ha de comunicar al Govern de 
la Nació i a les Corts Generals.

7. L’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal pot articular, d’acord amb els 
subjectes esmentats en aquest article, procediments simplificats d’accés o remissió 
d’informació, així com l’acceptació d’unitats d’enllaç amb les administracions públiques 
corresponents. Igualment, l’Autoritat, previ acord amb el Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques, pot definir i exigir que la informació sol·licitada s’aporti en un 
determinat format per facilitar-ne el tractament i l’anàlisi.

Amb la finalitat d’aconseguir una millor coordinació per a l’exercici adequat de les 
seves competències respectives, l’Autoritat i el Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques han de compartir la informació facilitada prèvia sol·licitud d’aquesta.

8. Totes les entitats incloses en l’àmbit d’actuació de l’Autoritat Independent de 
Responsabilitat Fiscal li han de prestar el suport, el concurs, l’auxili i la col·laboració que li 
siguin necessaris, i li han de facilitar la documentació necessària per a l’exercici adequat 
de les seves funcions.

9. L’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal, mitjançant una resolució del 
seu president, pot aprovar, per a cadascun dels informes que hagi d’emetre, una relació 
oficial d’informació requerida, que ha d’incloure la relació de documents i informació que 
necessàriament s’han de remetre o posar a disposició específicament per a la seva 
emissió, sense perjudici d’altra informació complementària que pugui requerir 
posteriorment en el desenvolupament del seu treball.

10. L’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal només pot cedir a tercers la 
informació no pública aportada pels subjectes respecte dels quals exerceix les seves 
funcions previ consentiment de l’entitat que li hagi lliurat la informació.

Article 7. Relacions internacionals.

1. Correspon al president de l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal la 
direcció de les seves actuacions en matèria de relacions internacionals, en coordinació amb 
el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, en el marc del que disposa l’article 6 de 
la Llei orgànica 6/2013, de 14 de novembre.

L’Autoritat ha d’informar trimestralment el Ministeri de les comunicacions o l’intercanvi 
d’informació que efectuï amb les institucions i els organismes de la Unió Europea, en 
especial amb la Comissió Europea.

2. La col·laboració de l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal amb les 
autoritats fiscals independents d’altres estats membres es refereix a les funcions que 
aquesta porta a terme, sense que n’hagi d’informar el Ministeri.
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3. En la memòria d’activitats de cada any, l’Autoritat Independent de Responsabilitat 
Fiscal ha de donar compte de les actuacions dutes a terme en l’àmbit de les relacions 
internacionals.

CAPÍTOL II

Informes, opinions i estudis de l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal

Secció 1a Emissió d’informes per l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal

Article 8. Elaboració i emissió d’informes per l’Autoritat Independent de Responsabilitat 
Fiscal.

1. L’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal ha d’elaborar, emetre i publicar 
els informes que preveuen les lleis. Correspon a l’Autoritat, en el marc del que estableixen 
la Llei orgànica 6/2013, de 14 de novembre, i aquest Estatut, la definició de la metodologia, 
dels criteris objectius i dels aspectes específics a valorar en els informes respectius, i s’ha 
de donar la publicitat oportuna a aquestes qüestions.

2. Requereixen la tramesa prèvia de la documentació necessària els informes 
següents:

a) Sobre les previsions macroeconòmiques.
b) Sobre la metodologia per calcular les previsions tendencials d’ingressos i 

despeses i la taxa de referència de creixement.
c) Sobre el projecte de Programa d’estabilitat.
d) Sobre els projectes i les línies fonamentals de pressupostos de les administracions 

públiques.
e) Sobre els plans economicofinancers i de reequilibri de l’Administració central i de 

les comunitats autònomes.
f) Sobre la concurrència de les circumstàncies excepcionals a les quals fa referència 

l’article 11.3 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera.

Article 9. Terminis per a l’emissió d’informes.

1. Els informes que requereixin tramesa de documentació s’han d’emetre en el 
termini que preveu la Llei i, si no, en el termini de 10 dies des de la seva remissió. No 
obstant això, el termini de 10 dies es pot reduir per raons d’urgència, que s’han d’explicitar 
en la remissió de la documentació.

L’Administració ha de remetre la documentació necessària per a l’elaboració de 
l’informe amb un termini d’antelació raonable, atenent la complexitat i els processos 
d’elaboració d’aquesta documentació, als efectes de complir el que preveu el paràgraf 
anterior.

2. Els informes emesos d’ofici per als quals la Llei no estableixi termini, els pot 
emetre l’Autoritat en el moment en què, segons el seu parer, concorrin les circumstàncies 
determinants de la seva emissió.

3. Quan l’informe de l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal sigui necessari 
per continuar un procediment sotmès a terminis legals i reglamentaris i l’informe esmentat 
no s’hagi emès abans de la finalització d’aquest termini, l’administració afectada pot 
continuar el procediment fins a la seva finalització, i ha de fer constar públicament aquesta 
circumstància. En aquests casos, l’informe de l’Autoritat es pot incorporar a la 
documentació del procediment si l’Autoritat l’emet amb posterioritat, sense que això afecti 
la validesa dels procediments conclosos per l’administració afectada.
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Article 10. Contingut dels informes.

1. Els informes han de fer, almenys, referència expressa a la norma que en preveu 
l’emissió i, si s’escau, les recomanacions que consideri.

2. L’adopció de qualsevol acord, programa o projecte que hagi rebut l’informe de 
l’Autoritat requereix que, de manera expressa, inclogui aquesta circumstància en el mateix 
text, i indiqui si ha estat avalat per l’Autoritat o no, així com la menció expressa al caràcter 
preceptiu i no vinculant d’aquests informes. Si l’administració o l’entitat destinatària de 
l’informe s’aparta de les recomanacions que aquest conté, ho ha de motivar i incorporar 
aquest informe a l’expedient corresponent.

Article 11. Remissió de la proposta d’informe.

1. Si el compliment dels terminis establerts per a l’emissió de l’informe ho permet, 
l’Autoritat pot facilitar a l’administració destinatària una proposta d’informe als efectes que 
aquesta pugui verificar la inexistència d’errors, ambigüitats o inexactituds manifestes, que 
resultin del contingut del mateix informe o per contrast amb altres fonts, i que no es poden 
referir a valoracions, opinions o recomanacions. A aquests efectes, s’entén que una 
administració és la destinatària d’un informe si:

a) Va sol·licitar l’emissió de l’informe.
b) Es veu en l’obligació de seguir les recomanacions o explicar les raons per les 

quals no ho fa.
c) Té assignada la funció de tutela o seguiment economicofinancer i pressupostari 

d’una administració que compleix algun dels requisits que contenen els apartats anteriors.

2. L’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal ha d’indicar el termini per a la 
precisió, correcció o aclariment d’errors, ambigüitats o imprecisions manifestes de la 
proposta d’informe, que en cap cas pot suposar l’ampliació del termini per emetre 
l’informe. L’Autoritat pot tenir en compte les qüestions posades de manifest per 
l’administració destinatària.

Article 12. Informe sobre les previsions macroeconòmiques.

1. Les previsions macroeconòmiques que s’incorporin en els projectes de 
pressupostos de les administracions públiques, així com el projecte de Programa 
d’estabilitat, han de disposar d’un informe de l’Autoritat Independent de Responsabilitat 
Fiscal i s’hi ha d’indicar si han estat avalades per aquesta o no.

2. En cas que qualsevol administració pública incorpori o apliqui en els pressupostos 
corresponents un conjunt de previsions que es corresponguin de manera exacta amb les 
incorporades per una altra administració pública en l’àmbit territorial de la qual s’integra 
aquella, i que les hagi avalat l’Autoritat, no és necessària l’emissió d’un informe específic. 
Aquesta circumstància s’ha de fer constar expressament en el mateix projecte de 
pressupostos.

Article 13. Informe sobre la metodologia per al càlcul de les previsions tendencials 
d’ingressos i despeses, i la taxa de referència de creixement.

1. Les modificacions de l’ordre ministerial que regula la metodologia utilitzada per al 
càlcul de les previsions tendencials d’ingressos i despeses i per a la taxa de referència de 
creixement a les quals al·ludeixen els articles 12.3 i 21.2.b) de la Llei orgànica 2/2012, de 
27 d’abril, han de rebre l’informe de l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal amb 
caràcter previ a la seva aprovació.

2. El projecte de l’ordre ministerial s’ha de remetre a l’Autoritat Independent de 
Responsabilitat Fiscal, acompanyat amb tots els informes i antecedents que hagin estat 
valorats.
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3. El preàmbul de l’ordre ha d’incorporar de manera expressa la conformitat amb el 
criteri de l’Autoritat o si aquesta s’aprova en contra de les recomanacions de l’Autoritat, 
cas en què s’ha de motivar per què aquestes no s’han atès.

Article 14. Informe sobre la concurrència de les circumstàncies excepcionals a les quals 
fa referència l’article 11.3 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera.

La remissió de la documentació necessària per a l’elaboració d’aquest informe, l’ha de 
dur a terme el Govern, amb caràcter previ a la iniciació de la tramitació parlamentària que 
preveu l’article 11.3 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril. Aquesta remissió ha d’anar 
acompanyada amb la identificació de la causa concreta de l’article 11.3 al·legada per a 
l’aplicació del precepte, els criteris indicats en aquest precepte i la justificació dels supòsits 
econòmics o de fet en què es pretengui la seva fonamentació.

Article 15. Informe sobre el projecte de Programa d’estabilitat.

1. Abans del 15 d’abril, l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal ha d’emetre 
l’informe sobre el projecte de Programa d’estabilitat. A aquests efectes s’ha de facilitar a 
l’Autoritat, amb l’antelació suficient, el text d’aquest projecte de Programa, acompanyat 
amb les previsions pressupostàries corresponents a mitjà termini, així com amb qualsevol 
altra informació o documentació que suporti les previsions i dades incorporades.

2. Tal com estableix l’article 16.2 de la Llei orgànica 6/2013, de 14 de novembre, si 
hi ha canvis en l’objectiu d’estabilitat pressupostària, el límit de deute i la regla de despesa 
que afectin el Programa d’estabilitat han de rebre l’informe novament de l’Autoritat 
Independent de Responsabilitat Fiscal, en els termes que assenyala aquest article.

Article 16. Informe sobre l’establiment dels objectius individuals per a les comunitats 
autònomes.

1. Una vegada aprovats els objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic per al 
conjunt de les administracions públiques, de conformitat amb el que preveu l’article 15 de 
la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques ho 
ha de comunicar a l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal i li ha de remetre la 
documentació de base i els antecedents utilitzats, acompanyada amb una anàlisi inicial 
amb la possible proposta de fixació dels objectius individuals per a cadascuna de les 
comunitats autònomes.

2. En l’elaboració d’aquest informe s’ha de tenir en compte, entre altres elements, la 
situació particular de cada administració en relació amb l’aplicació de la Llei orgànica 2/2012, 
de 27 d’abril, i especialment l’existència d’un pla de reequilibri o pla economicofinancer, així 
com la situació de partida del seu endeutament.

3. Aquest informe s’ha d’incorporar a l’expedient presentat al Consell de Política 
Fiscal i Financera, en virtut del que preveu l’article 16 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 
d’abril.

Article 17. Informe dels projectes i les línies fonamentals de pressupostos de les 
administracions públiques.

1. L’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal ha d’elaborar abans del 15 
d’octubre de cada any l’informe al qual es refereix l’article 17.1 de la Llei orgànica 2/2012, 
de 27 d’abril.

2. Per a això, amb caràcter previ, i en tot cas abans de l’1 d’octubre de cada any, el 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques ha de posar a disposició de l’Autoritat 
Independent de Responsabilitat Fiscal tota la informació oficial disponible relativa al 
projecte de llei dels pressupostos generals de l’Estat corresponents a l’any següent. Així 
mateix, el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques ha de posar a disposició de 
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l’Autoritat la documentació corresponent a les comunitats autònomes i corporacions locals 
de què disposi en virtut de l’article 27.2 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril.

Article 18. Informe sobre els pressupostos inicials de les administracions públiques, que 
preveu l’article 17.2 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril.

1. L’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal ha de remetre, abans de l’1 
d’abril de cada any, un informe, sobre la base de la documentació a què fa referència 
l’apartat 3 de l’article 27 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril.

2. En l’elaboració d’aquest informe s’han d’atendre les variacions que es detectin a 
la documentació sobre la qual s’hagi remès prèviament, en particular, amb l’analitzada 
per a l’emissió de l’informe que preveu l’article 17.

Article 19. Informe sobre l’anàlisi de l’execució pressupostària, el deute públic i de la 
regla de despesa.

1. Abans del 15 de juliol de cada any, l’Autoritat Independent de Responsabilitat 
Fiscal ha d’emetre un informe que ha de valorar:

a) El compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic de l’exercici 
en curs, així com de la regla de despesa de totes les administracions públiques, i 
considerant l’execució pressupostària i les mesures previstes l’any en curs i 
l’immediatament anterior.

b) Els riscos d’incompliment dels esmentats objectius d’estabilitat i deute públic 
globals o dels diferents subsectors, així com de la regla de despesa.

2. Si l’informe conclou l’existència de riscos específics derivats de la situació d’una 
comunitat autònoma o entitat local de conformitat amb el que assenyala l’apartat 1 
d’aquest article, l’Autoritat ha de remetre l’informe a aquesta i al Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques.

Article 20. Informe sobre l’aplicació dels mecanismes de correcció que preveu la Llei 
orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

1. Aquest informe s’ha d’elaborar:

a) Quan, amb motiu de la publicació trimestral en termes de comptabilitat nacional 
de les operacions no financeres del conjunt de les administracions públiques o dels 
informes de seguiment dels plans economicofinancers, de l’anàlisi de la informació 
esmentada es conclogui que una administració pública està en una situació que ha 
suposat o pot suposar la desviació en el compliment dels objectius establerts en termes 
d’estabilitat pressupostària o sostenibilitat financera, o l’incompliment de la regla de 
despesa.

b) Quan en el desenvolupament de qualsevol dels informes que preveu aquest 
Estatut es detecti el risc esmentat, aquesta circumstància s’ha de posar de manifest com 
un apartat independent en els informes, als efectes que preveu l’article 21 de la Llei 
orgànica 6/2013, de 14 de novembre.

2. L’informe s’ha de remetre a l’administració o autoritat responsable, de conformitat 
amb la normativa aplicable, de l’activació dels mecanismes i les mesures corresponents, 
així com al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.

Article 21. Informe sobre els plans economicofinancers i plans de reequilibri de 
l’Administració central i de les comunitats autònomes.

1. Quan l’Administració central o una comunitat autònoma, pel fet que concorrin les 
circumstàncies que estableixen els articles 21 o 22 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, elabori el corresponent pla economicofinancer o pla de reequilibri en els termes 
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que preveuen els articles esmentats, ha de sol·licitar un informe de l’Autoritat Independent 
de Responsabilitat Fiscal, amb caràcter previ a la seva remissió a les Corts Generals o a 
l’aprovació del Consell de Política Fiscal i Financera, respectivament.

2. Per a l’elaboració d’aquest informe s’ha de tenir en compte, almenys, el grau de 
compliment dels plans econòmics financers o plans de reequilibris d’exercicis anteriors, 
les seves circumstàncies d’execució, l’existència de riscos contingents i, si s’escau, els 
informes de seguiment efectuats pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i 
altres actuacions de coordinació de l’estratègia de consolidació fiscal global en el marc 
del Programa d’estabilitat.

Secció 2a Emissió d’opinions per l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal

Article 22. Elaboració i emissió d’opinions per l’Autoritat Independent de Responsabilitat 
Fiscal.

1. L’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal pot elaborar, emetre i publicar 
judicis o valoracions tècniques, que han de rebre la denominació d’opinions, sobre 
qualsevol qüestió d’entre les matèries que regula l’article 23 de la Llei orgànica 6/2013, de 
14 de novembre. Correspon a l’Autoritat, en el marc del que estableixen la Llei orgànica 
esmentada i aquest Estatut, la definició de la metodologia, dels criteris objectius i dels 
aspectes específics a valorar en les opinions, i s’ha de donar la publicitat oportuna a 
aquestes qüestions.

2. El president de l’Autoritat ha d’acordar l’elaboració d’opinions per iniciativa pròpia 
en els termes de l’article 5.2 de l’esmentada Llei orgànica 6/2013, de 14 de novembre.

3. En el procés de desenvolupament de les opinions, l’Autoritat pot sol·licitar els 
informes i documents elaborats en compliment de les normes legals i reglamentàries 
aplicables que consideri necessaris en els termes que preveu l’article 4 de la Llei orgànica 
6/2013, de 14 de novembre, o aquest Estatut. Aquest accés no afecta la informació que 
tingui caràcter auxiliar o de suport com la continguda en notes, esborranys, opinions, 
resums, comunicacions i informes interns o entre òrgans o entitats administratives.

4. L’Autoritat ha de remetre, amb caràcter previ a la seva emissió, una proposta 
d’opinió a qualsevol de les administracions o entitats destinatàries per verificar la 
inexistència d’errors, ambigüitats o inexactituds manifestes, que resultin del contingut de 
l’opinió o per contrast amb altres fonts, en un termini de deu dies.

5. En aplicació de la disposició addicional quarta de la Llei 23/2013, de 23 de 
desembre, reguladora del factor de sostenibilitat i de l’índex de revaloració del sistema de 
pensions de la Seguretat Social, l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal ha de 
donar una opinió respecte dels valors calculats pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social 
per a la determinació de l’índex de revaloració de les pensions aplicable en cada exercici i 
del factor de sostenibilitat.

6. En cas que, en aplicació del que preveu l’article 11.5 de la Llei orgànica 2/2012, 
de 27 d’abril, es prevegi que les administracions de la Seguretat Social incorren en dèficit 
estructural, l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal pot elaborar una opinió, que 
s’ha d’emetre en el termini d’un mes des que es constati aquesta circumstància.

Secció 3a Elaboració d’estudis per l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal

Article 23. Elaboració d’estudis per l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal.

1. L’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal ha de dur a terme els estudis 
que li sol·licitin el Govern, el Consell de Política Fiscal i Financera, la Comissió Nacional 
de l’Administració Local o la Comissió Financera de la Seguretat Social.

2. Pot dur a terme els estudis que sol·licitin les comunitats autònomes o les entitats 
locals sempre que aquests es refereixin a qüestions pròpies de la seva competència i no 
afectin cap altra administració, ja sigui del mateix nivell o diferent. Quan es tracti de 
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qüestions que puguin afectar una altra administració, la sol·licitud s’ha de cursar pel 
Consell de Política Fiscal i Financera o per la Comissió Nacional de l’Administració Local.

3. Correspon a l’Autoritat, en el marc del que estableixen la Llei orgànica 6/2013, 
de 14 de novembre, i aquest Estatut, la definició de la metodologia, dels criteris objectius i 
dels aspectes específics a valorar en els estudis, i s’ha de donar la publicitat oportuna a 
aquestes qüestions.

4. Amb caràcter previ a l’elaboració de l’estudi, s’ha de fixar un pressupost i calendari 
de desenvolupament, que s’ha de remetre al subjecte interessat per a la seva confirmació.

5. Una vegada acordada l’elaboració de l’estudi, el subjecte proponent pot desistir 
de la seva elaboració prèvia notificació, i s’han de liquidar i abonar les quantitats 
corresponents a unitats de treball consumides, així com un 10 per cent de l’import restant.

6. El resultat de l’estudi s’ha de remetre al subjecte interessat previ pagament a 
l’Autoritat de la quantitat fixada. Aquest subjecte ha d’autoritzar expressament a l’Autoritat 
la publicació de l’estudi a la seva pàgina web.

7. Tots els coneixements adquirits per l’Autoritat en l’elaboració d’estudis poden ser 
aplicats per aquesta, en l’acompliment de qualsevol tipus de funcions com a elements 
intermedis d’altres estudis, informes o opinions.

CAPÍTOL III

Estructura de l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal

Secció 1a De la Presidència de l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal

Article 24. President de l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal.

1. L’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal està dirigida pel seu president, a 
qui en correspon la representació.

2. El president té la consideració d’alt càrrec, amb rang de subsecretari.
3. El càrrec de president és de dedicació exclusiva, està subjecte al règim 

d’incompatibilitats dels alts càrrecs de l’Administració General de l’Estat, i és incompatible 
amb l’exercici de qualsevol activitat professional pública o privada, retribuïda o no, 
excepte les que siguin inherents a la seva condició de president de l’Autoritat Independent 
de Responsabilitat Fiscal.

4. El president és elegit per un termini de sis anys, i no pot ser renovat en el càrrec.
5. Quan cessi en el càrrec i durant els dos anys posteriors, no pot exercir cap 

activitat professional relacionada amb la funció d’avaluació atribuïda a l’Autoritat 
Independent de Responsabilitat Fiscal.

6. El president de l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal ha de 
comparèixer, almenys anualment, davant les corresponents comissions del Congrés dels 
Diputats i del Senat.

7. El president ha d’assistir com a membre nat amb veu però sense vot al Consell de 
Política Fiscal i Financera, a la Comissió Nacional de l’Administració Local i a la Comissió 
Financera de la Seguretat Social.

8. Del president depèn directament un gabinet com el seu òrgan d’assistència 
immediata, del qual formen part els assessors a què fa referència l’article 38.

9. A la pàgina web s’ha de publicar el curriculum vitae del president de l’Autoritat.

Article 25. Funcions del president.

El president de l’Autoritat ha d’exercir amb plena independència i objectivitat, sense 
estar subjecte a cap instrucció, les funcions següents a l’Autoritat Independent de 
Responsabilitat Fiscal:

a) Tenir la representació legal de l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal.
b) Comparèixer davant la comissió competent del Congrés dels Diputats i del Senat.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 77  Dissabte 29 de març de 2014  Secc. I. Pàg. 14

c) Proposar al Consell de Ministres el nomenament i cessament dels directors de 
divisió.

d) Convocar i presidir el Comitè Directiu, i acordar, si s’escau, l’assistència d’altre 
personal pertanyent a l’Autoritat o dels experts externs que consideri convenient.

e) Subscriure els informes, les opinions i els estudis.
f) Acordar la realització o no d’estudis que se sol·licitin a l’Autoritat en els termes que 

preveuen la Llei orgànica 6/2013, de 14 de novembre, i aquest Estatut. La subscripció 
dels acords per dur a terme aquests estudis pot ser delegada pel president en el director 
de divisió competent per raó de la matèria.

g) Acordar el nomenament i cessament de la resta de personal al servei de 
l’Autoritat.

h) Aprovar l’avantprojecte de pressupostos de l’organisme i remetre’l al Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques als efectes de la seva integració en els 
pressupostos generals de l’Estat.

i) Acordar les variacions en els crèdits del pressupost de l’organisme.
j) Aprovar les despeses, ordenar els pagaments i acordar la resta d’actes de gestió 

pressupostària, excepte els casos reservats per llei al Govern.
k) Formular, aprovar i retre els comptes de l’Autoritat.
l) Efectuar els requeriments d’informació als subjectes integrants del sector públic 

en els termes de l’article 3 de la Llei orgànica 6/2013, de 14 de novembre.
m) Acordar la procedència d’advertiment públic per incompliment del deure de 

col·laboració, així com la seva publicació a la pàgina web de l’Autoritat.
n) Acordar la publicitat de casos d’incompliment greu o reiterat, i la seva comunicació 

al Govern de la Nació, a les Corts Generals i a l’administració incomplidora.
o) Aprovar la memòria anual d’activitats de l’Autoritat, amb la deliberació prèvia del 

Comitè Directiu.
p) Ser l’òrgan de contractació de l’Autoritat, si bé pot delegar aquesta funció per a 

contractes el valor estimat dels quals sigui inferior a 120.000 euros. Així mateix, ha de 
subscriure els contractes laborals.

q) Acordar les actuacions en matèria de gestió patrimonial de l’organisme.
r) Acordar, per necessitats del servei, la redistribució d’efectius entre les divisions.
s) Subscriure, sense perjudici del que preveu la lletra f, en l’àmbit de les 

competències de l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal, convenis amb entitats 
públiques i privades.

t) La direcció de les actuacions de l’Autoritat en matèria de relacions internacionals, 
en coordinació amb el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.

u) Proposar la relació de llocs de treball de l’Autoritat.
v) Proposar al ministre d’Hisenda i d’Administracions Públiques la modificació 

d’aquest Estatut.
w) Elevar al ministre d’Hisenda i d’Administracions Públiques un informe sobre les 

modificacions que consideri adequades en l’estructura orgànica de l’Autoritat per a un 
millor acompliment de les funcions que té encomanades.

x) La resta de facultats que no estiguin expressament atribuïdes a cap altre òrgan 
de l’Autoritat.

Article 26. Delegació de funcions.

El president pot delegar en el director de divisió que consideri totes les funcions que 
estableix l’article anterior, a excepció de les que preveuen les lletres b), c) i k).

Article 27. Designació i cessament del president.

1. El president de l’Autoritat és designat de conformitat amb el procediment que 
estableix l’article 24 de la Llei orgànica 6/2013, de 14 de novembre.
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2. El president de l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal només cessa per 
les causes següents:

a) Perquè finalitza el període per al qual va ser nomenat.
b) A petició pròpia.
c) Perquè està incurs en alguna causa d’incompatibilitat.
d) Per incapacitat sobrevinguda per a l’exercici de les seves funcions.
e) Per condemna per delicte dolós, des que la sentència sigui ferma.
f) Per incompliment greu de les seves obligacions.

3. En els casos que preveuen les lletres a) i b) de l’apartat anterior, el president ha 
de cessar de manera automàtica el dia que finalitza el seu mandat o el dia que presenta 
la seva petició al Consell de Ministres a través del ministre d’Hisenda i Administracions 
Públiques, segons correspongui.

En els casos que preveuen les lletres c), d), e) i f), la separació ha de ser acordada 
pel Govern, independentment del règim sancionador que pugui correspondre, prèvia 
instrucció de l’expedient pel titular del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, i 
en el qual s’han d’escoltar el president i la resta de membres del Comitè Directiu. L’acord 
de separació s’ha d’adoptar previ coneixement de les comissions corresponents del 
Congrés dels Diputats i del Senat.

Secció 2a De les divisions de l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal

Article 28. Organització en divisions.

1. Per al millor compliment de les funcions atribuïdes a l’Autoritat Independent de 
Responsabilitat Fiscal, hi ha tres divisions, que depenen de manera directa del president:

a) La Divisió d’Anàlisi Econòmica.
b) La Divisió d’Anàlisi Pressupostària.
c) La Divisió Juridicoinstitucional.

2. Cadascuna d’aquestes divisions està a càrrec del director de divisió corresponent.
3. Les divisions actuen de manera coordinada i col·laboraren per a l’exercici de les 

seves funcions.

Article 29. Directors de divisió.

1. Els directors de divisió els nomena i els fa cessar el Consell de Ministres a 
proposta del president de l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal.

2. La selecció de les persones que ocupin el càrrec de director de divisió s’ha de dur 
a terme d’acord amb els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, d’entre els qui 
tinguin una experiència d’almenys deu anys en les matèries pròpies de la divisió a la 
direcció de la qual s’opta.

3. El curriculum vitae dels directors de divisió s’ha de publicar a la pàgina web de 
l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal.

4. Els directors de divisió tenen la consideració de personal directiu professional 
d’acord amb el que preveu la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat 
públic.

Article 30. Divisió d’Anàlisi Econòmica.

La Divisió d’Anàlisi Econòmica s’estructura en dues àrees, els responsables de les 
quals tenen nivell orgànic de subdirector general:

a) Previsions macroeconòmiques.
b) Endeutament públic.
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Article 31. Divisió d’Anàlisi Pressupostària.

La Divisió d’Anàlisi Pressupostària s’estructura en dues àrees, els responsables de 
les quals tenen nivell orgànic de subdirector general:

a) Estat i Seguretat Social.
b) Comunitats autònomes y entitats locals.

Article 32. Divisió Juridicoinstitucional.

La Divisió Juridicoinstitucional s’estructura en una única àrea, la de Gerència, el 
responsable de la qual té nivell orgànic de subdirector general.

Secció 3a Del Comitè Directiu

Article 33. Comitè Directiu.

1. En l’exercici de les seves funcions el president l’assisteix el Comitè Directiu, 
integrat pels directors de divisió.

2. Són objecte de deliberació en el Comitè Directiu, entre d’altres, les qüestions 
següents:

a) Els informes i les opinions que elabori l’Autoritat, amb caràcter previ a la seva 
subscripció pel president.

b) La decisió de dur a terme els estudis que les comunitats autònomes i les entitats 
locals sol·licitin a l’Autoritat.

c) El Pla anual d’actuacions.
d) La memòria anual d’activitats, que s’ha de publicar a la pàgina web de l’Autoritat.
e) Les instruccions d’organització interna i el repartiment del treball, així com la 

gestió i planificació dels recursos humans de l’Autoritat.

Article 34. Assistència d’experts al Comitè Directiu.

El president de l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal pot sol·licitar 
l’assistència a les reunions del Comitè Directiu d’experts de reconegut prestigi nacional i 
internacional en les matèries relacionades amb les funcions de l’Autoritat i en relació amb 
els assumptes que s’hagin de tractar.

No es merita el dret a cap retribució per l’assistència d’experts a les reunions del 
Comitè Directiu.

CAPÍTOL IV

Personal al servei de l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal

Article 35. Règim general de personal.

1. El personal al servei de l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal és, amb 
caràcter general, funcionari de carrera de les administracions públiques o, si s’escau, 
personal laboral procedent d’organismes nacionals o internacionals amb funcions de 
control o anàlisi econòmica, fiscal, pressupostària o financera.

2. En tot cas, l’exercici de les funcions que impliquin la participació directa o indirecta 
en l’exercici de potestats públiques o en la salvaguarda dels interessos generals de l’Estat 
i de les administracions públiques correspon exclusivament als funcionaris públics.

3. La selecció, la formació, la provisió de llocs de treball, la mobilitat, les retribucions 
i el règim disciplinari del seu personal es regeixen pel que preveu aquest Estatut, per 
l’Estatut bàsic de l’empleat públic i per la resta de legislació de l’Estat en matèria de funció 
pública.
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4. El president de l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal ha de presentar 
anualment al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques la proposta d’oferta 
d’ocupació pública de l’Autoritat, per a la seva aprovació i inclusió a l’oferta d’ocupació 
pública de l’Administració General de l’Estat. Aquesta proposta ha de tenir en compte les 
necessitats de recursos humans de l’Autoritat per a l’exercici adequat de les seves 
funcions.

5. El president de l’Autoritat també pot subscriure convenis per acordar, amb 
caràcter temporal, intercanvis o estades de personal procedent del Banc d’Espanya o 
d’altres administracions o organismes nacionals i internacionals amb funcions de control o 
anàlisi econòmica, fiscal, pressupostària o financera. El personal laboral que procedeixi 
del Banc d’Espanya i altres administracions o organismes nacionals o internacionals pot 
percebre la seva retribució bé de l’organisme d’origen, sense perjudici de les 
indemnitzacions per raó de les funcions que exerceix a l’Autoritat Independent de 
Responsabilitat Fiscal, en els termes que preveu el Reial decret 462/2002, de 24 de maig, 
sobre indemnitzacions per raó del servei; o bé percebre les seves retribucions de 
l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal, cas en què el personal esmentat ha de 
ser seleccionat, en tot cas, per l’Autoritat d’acord amb els procediments legalment 
establerts, amb plena submissió als principis d’igualtat, mèrit i capacitat que assenyala 
l’article 1.3.b) de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.

6. Independentment de la manera com el personal presti els seus serveis a l’Autoritat 
Independent de Responsabilitat Fiscal i de l’organisme que satisfaci les seves retribucions, 
tot el personal al qual es refereix aquest capítol està sotmès a les normes d’incompatibilitats 
i confidencialitat pròpies dels empleats públics, de la qual cosa s’ha de deixar la deguda 
constància a qualsevol conveni que se subscrigui, sense que es pugui facilitar informació 
coneguda com a conseqüència de les funcions exercides en l’Autoritat ni als organismes 
d’origen ni a cap altre.

Article 36. Personal funcionari.

1. De conformitat amb l’article 9 de la Llei orgànica 6/2013, de 14 de novembre, el 
personal funcionari de l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal es regeix per les 
normes aplicables al personal funcionari de l’Administració General de l’Estat.

2. El president de l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal convoca i resol 
els procediments de selecció i provisió de llocs de treball, sense perjudici de la possibilitat 
de la seva delegació, d’acord amb els procediments legalment establerts, amb plena 
submissió als principis d’igualtat, mèrit i capacitat que assenyala l’article 1.3.b) de la Llei 
7/2007, de 12 d’abril. Tant les convocatòries com les seves resolucions s’han de publicar 
en el «Butlletí Oficial de l’Estat» i a la pàgina web de l’Autoritat.

Article 37. Personal laboral.

1. De conformitat amb l’article 9 de la Llei orgànica 6/2013, de 14 de novembre, 
només es pot contractar personal laboral procedent d’organismes nacionals o 
internacionals amb funcions de control o anàlisi econòmica, fiscal, pressupostària o 
financera per a l’exercici d’aquest tipus de funcions amb caràcter temporal.

En particular, d’acord amb el que estableix l’article 35, el personal procedent d’altres 
organismes pot prestar serveis a l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal:

a) Pel fet de ser contractat com a personal laboral de caràcter temporal de l’Autoritat, 
qui ha d’abonar les seves retribucions.

b) Pel fet de prestar serveis temporalment a l’Autoritat, cas en què el Banc d’Espanya 
o les altres administracions o organismes nacionals o internacionals amb funcions de 
control o anàlisi econòmica, fiscal, pressupostària o financera han d’assumir el pagament 
de les seves retribucions d’acord amb el que preveu la normativa reguladora i sense 
perjudici de les indemnitzacions que, si s’escau, puguin correspondre a càrrec del 
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pressupost de l’Autoritat, de conformitat amb el que estableix el Reial decret 462/2002, de 
24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei.

2. Correspon al president la formalització dels contractes de treball del personal 
laboral que s’ha de seleccionar, en execució de l’oferta d’ocupació pública de l’Autoritat 
que preveu l’article 35, mitjançant una convocatòria pública que, a més d’adequar-se a la 
relació de llocs de treball de l’organisme, s’ha de subjectar als principis d’igualtat, mèrit i 
capacitat que assenyala l’article 1.3.b) de la Llei 7/2007, de 12 d’abril. Aquestes 
convocatòries i la seva resolució s’han de publicar en el «Butlletí Oficial de l’Estat» i a la 
pàgina web de l’Autoritat.

Article 38. Programes de formació.

1. L’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal pot disposar d’un programa 
propi de beques que permeti que, temporalment i de conformitat amb la seva normativa 
reguladora, hi hagi persones que completin la seva formació a l’Autoritat.

2. Així mateix, l’Autoritat pot subscriure convenis amb universitats i altres centres 
acadèmics o professionals per contribuir a la formació de nous professionals en les 
matèries relacionades amb les funcions pròpies de l’Autoritat, tot això de conformitat amb 
la normativa que sigui aplicable.

3. En cap cas s’ha d’entendre que els becaris estan prestant serveis a l’Autoritat o 
que hi ha una relació contractual amb aquesta.

Article 39. Relació de llocs de treball.

L’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal ha de disposar d’una relació de llocs 
de treball, proposada pel president als òrgans competents, en la qual han de constar:

a) Els llocs que hagin de ser ocupats en exclusiva per personal funcionari, la seva 
denominació, tipus i sistema de provisió, requisits exigits per al seu exercici, així com el 
nivell dels complements que comporten les seves retribucions complementàries.

b) Els llocs de treball que puguin ser ocupats per personal laboral, fix o temporal, la 
seva denominació, els grups de classificació professional a què estiguin adscrits, els 
sistemes de provisió i les retribucions.

Article 40. Incompatibilitats del personal de l’Autoritat Independent de Responsabilitat 
Fiscal.

El personal de l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal està subjecte a la Llei 
53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
administracions públiques.

Article 41. Deure de confidencialitat.

1. De conformitat amb el que estableixen l’article 4.4 de la Llei orgànica 6/2013, de 
14 de novembre, i l’article 35.5 de l’Estatut, la informació de naturalesa confidencial que 
es pugui conèixer pel personal de l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal en 
l’exercici de les seves funcions o el coneixement que s’obtingui en virtut de qualsevol 
relació amb l’Autoritat esmentada, s’ha de tractar respectant els límits i de conformitat 
amb les normes legals que regeixen el seu accés i difusió.

2. A aquest efecte, l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal ha d’elaborar 
una política específica per garantir la confidencialitat de la informació que no tingui el 
caràcter de pública, dins de la qual s’ha d’integrar el Codi de conducta del personal al 
servei de l’Autoritat, que ha de ser objecte de publicació a la seva pàgina web.
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CAPÍTOL V

Règim de contractació, patrimonial i de finançament de l’Autoritat Independent de 
Responsabilitat Fiscal

Article 42. Règim de contractació.

1. L’activitat contractual de l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal queda 
subjecta al text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, així com a la seva normativa de desplegament.

2. A aquests efectes, s’ha d’aplicar el règim que preveuen les normes esmentades 
per a les administracions públiques.

3. L’òrgan de contractació de l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal és el 
seu president, qui pot delegar aquesta competència excepte per a contractes el valor 
estimat dels quals sigui igual a 120.000 euros o superior.

4. L’Autoritat pot acordar la seva adhesió a sistemes de contractació centralitzada o 
el cofinançament conjunt de contractes amb el Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques quan d’això resulti una eficiència més gran en l’assignació de recursos.

5. L’Autoritat Independent ha de rebre les factures electròniques que emetin els 
seus proveïdors a través del punt general d’entrada de factures electròniques corresponent 
a l’Administració General de l’Estat, en els termes que preveu la Llei 25/2013, de 27 de 
desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures 
en el sector públic.

Article 43. Patrimoni i règim de finançament.

1. L’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal té, per al compliment dels seus 
fins, un patrimoni propi i independent del de l’Administració General de l’Estat, integrat pel 
conjunt de béns i drets dels quals sigui titular.

2. La gestió i administració dels béns i drets propis, així com dels del Patrimoni de 
l’Estat que se li adscriguin per al compliment dels seus fins, s’ha d’exercir d’acord amb el 
que preveu aquest Estatut i el que estableix per als organismes públics la Llei 33/2003, de 
3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques.

3. Correspon al president de l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal 
acordar l’adquisició per qualsevol títol dels béns immobles i drets que siguin necessaris 
per als fins de la institució, així com el seu ús i arrendament, d’acord amb el procediment 
que estableix la Llei 33/2003, de 3 de novembre.

4. L’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal ha de formar i mantenir 
actualitzat el seu inventari de béns i drets, tant dels propis com dels béns del patrimoni de 
l’Estat adscrits a l’organisme, que s’ha de revisar anualment, amb referència al 31 de 
desembre, i s’ha de sotmetre a l’aprovació del president de l’Autoritat Independent de 
Responsabilitat Fiscal. L’inventari i les seves modificacions s’han de remetre anualment al 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques el primer mes de cada any natural.

5. L’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal disposa de recursos econòmics 
suficients per a l’exercici de les seves funcions i es finança amb els recursos següents:

a) Les taxes de supervisió, anàlisi, assessorament i seguiment de la política fiscal 
que rebi per la prestació a les administracions públiques dels serveis als quals es refereix 
el capítol II de la Llei orgànica 6/2013, de 14 de novembre.

b) Els ingressos procedents dels preus públics que rebi per la realització d’estudis 
als quals es refereix l’article 5.3 de la Llei orgànica 6/2013, de 14 de novembre.

c) Les assignacions que s’estableixin anualment en els pressupostos generals de 
l’Estat.

d) Els productes i les rendes que es derivin dels béns i drets que constitueixen el 
seu patrimoni.

e) Qualssevol altres que legalment li siguin atribuïts.
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CAPÍTOL VI

Règim pressupostari, de comptabilitat i de control de l’Autoritat Independent de 
Responsabilitat Fiscal

Article 44. Règim pressupostari.

1. L’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal ha d’elaborar i aprovar amb 
caràcter anual l’avantprojecte de pressupost corresponent amb l’estructura que assenyali 
el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, i l’hi ha de remetre per a la seva 
tramitació posterior d’acord amb el que preveu la Llei 47/2003, de 26 de novembre, 
general pressupostària.

2. El pressupost té caràcter limitador pel seu import global i caràcter estimatiu per a 
la distribució dels crèdits per categories econòmiques, a excepció dels corresponents a 
despeses de personal que, en tot cas, tenen caràcter limitador i vinculant per la seva 
quantia total, i de les subvencions nominatives i les atencions protocol·làries i 
representatives, que tenen caràcter limitador i vinculant sigui quin sigui el nivell de la 
classificació econòmica al qual s’estableixin.

3. L’autorització de les variacions que suposin un increment global dels crèdits 
inicialment aprovats s’ha d’ajustar al següent:

a) Correspon al president de l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal 
autoritzar les variacions pressupostàries sempre que no s’incrementin els crèdits per a 
despeses de personal ni es financin amb aportacions recollides en els pressupostos 
generals de l’Estat.

b) Correspon al titular del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques autoritzar 
les variacions pressupostàries que incrementin els crèdits per a despeses de personal.

c) Si la variació afecta les aportacions estatals recollides en els pressupostos 
generals de l’Estat, la competència per autoritzar totes dues modificacions correspon a 
l’autoritat que tingui atribuïda la modificació en el pressupost de l’Estat.

4. Les variacions internes entre les diverses partides pressupostàries, que no 
incrementin la quantia global del pressupost, les ha d’aprovar el president de l’Autoritat 
Independent de Responsabilitat Fiscal, llevat que afectin els crèdits per a despeses de 
personal, cas en què l’autorització és competència del titular del Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques.

5. Les variacions del pressupost, una vegada autoritzades pel president de l’Autoritat 
Independent de Responsabilitat Fiscal, s’han de comunicar a la Direcció General de 
Pressupostos del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.

Article 45. Comptabilitat de l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal.

1. L’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal ha d’aplicar els principis 
comptables públics que preveu l’article 122 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, 
general pressupostària, així com el desplegament dels principis i les normes que estableix 
el Pla general de comptabilitat pública.

Per donar compliment al que estableix l’apartat anterior, l’Autoritat Independent de 
Responsabilitat Fiscal ha de disposar d’un sistema d’informació comptable que mostri, a 
través d’estats i informes, la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, dels 
resultats i de l’execució del pressupost.

Aquest sistema d’informació ha d’estar interrelacionat amb el registre comptable de 
factures, que s’ha de gestionar en els termes que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, 
d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic.

2. L’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal, en col·laboració amb la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, ha d’implantar un sistema de 
comptabilitat analítica que proporcioni informació de costos sobre la seva activitat que 
sigui suficient per a una adopció de decisions correcta i eficient i per a la determinació de 
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les taxes i els preus públics. La informació resultant s’ha d’incloure en la memòria anual 
d’activitats dutes a terme per l’Autoritat.

3. La Intervenció General de l’Administració de l’Estat ha d’establir els requeriments 
funcionals i, si s’escau, els procediments informàtics relatius al sistema d’informació 
comptable, d’acord amb el que disposa l’article 125 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, 
general pressupostària.

Article 46. Comptes anuals.

1. El president de l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal ha de formular 
els comptes anuals en un termini de tres mesos des del tancament de l’exercici econòmic. 
Una vegada auditats aquests comptes per la Intervenció General de l’Administració de 
l’Estat s’han de sotmetre al president per a la seva aprovació.

2. Una vegada aprovats, el president ha de retre els comptes anuals, a través de la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, al Tribunal de Comptes per a la seva 
fiscalització. La remissió a la Intervenció General de l’Administració de l’Estat s’ha 
d’efectuar dins dels set mesos següents a l’acabament de l’exercici econòmic.

Article 47. Control econòmic i financer.

Sense perjudici de les competències atribuïdes al Tribunal de Comptes per la seva 
Llei orgànica, la gestió economicofinancera de l’Autoritat Independent de Responsabilitat 
Fiscal està sotmesa al control de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat en 
els termes que estableix la Llei 47/2003, de 26 de novembre. El control financer 
permanent, l’ha de dur a terme la Intervenció Delegada en l’Autoritat Independent de 
Responsabilitat Fiscal, sota la dependència de la Intervenció General de l’Administració 
de l’Estat.
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