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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’HISENDA
18613 Reial decret 748/2019, de 27 de desembre, pel qual es modifica el Reial 

decret 636/2014, de 25 de juliol, pel qual es crea la Central d’informació 
economicofinancera de les administracions públiques i es regula la remissió 
d’informació pel Banc d’Espanya i les entitats financeres al Ministeri d’Hisenda 
i Administracions Públiques.

L’article 6 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, estableix el principi de transparència, i disposa l’obligació de les 
administracions públiques de subministrar tota la informació necessària per al compliment 
de les disposicions de la Llei esmentada, així com de les normes i els acords que s’adoptin 
en el seu desplegament.

Aquest principi de transparència es desplega en el capítol V de la Llei orgànica 
esmentada, i el seu l’article 27 estableix que el Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques pot publicar informació economicofinancera de les administracions públiques 
amb l’abast, la metodologia i la periodicitat que es determini de conformitat amb els acords 
i les normes nacionals i les disposicions comunitàries.

Per completar el desplegament del principi de transparència, l’article 28 de la Llei 
orgànica 2/2012 disposa que el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques ha de 
mantenir una central d’informació, de caràcter públic, que proveeixi d’informació sobre 
l’activitat economicofinancera de les diferents administracions públiques, i disposa que la 
central esmentada s’ha de nodrir amb la informació que remetin les administracions 
públiques, els bancs, les caixes d’estalvis i altres entitats financeres, així com per la 
informació que proporcioni el Banc d’Espanya en relació amb l’endeutament de les 
comunitats autònomes i corporacions locals.

En compliment d’aquest manament legal s’aprova mitjançant el Reial decret 636/2014, 
de 25 de juliol, la creació de la Central d’informació economicofinancera de les 
administracions públiques i es regula la remissió d’informació pel Banc d’Espanya i les 
entitats financeres al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.

El present Reial decret modifica el Reial decret 636/2014 i estableix, en coherència 
amb el que preveu el Reial decret 1113/2018, de 7 de setembre, pel qual es desenvolupa 
l’estructura orgànica bàsica del Ministeri d’Hisenda, que la Central d’informació 
economicofinancera de les administracions públiques ha de realitzar la publicació de la 
informació economicofinancera que afecta les administracions públiques a partir de la 
informació que els subministrin els centres, sense perjudici de la difusió institucional que 
aquests realitzin. Així mateix, es disposa que qualsevol modificació, correcció o 
actualització de la informació publicada ha de ser remesa, de manera immediata, pels 
centres responsables per a la seva publicació, per garantir l’actualització contínua de la 
informació disponible a la Central. A més, s’especifica que, en el cas de les estadístiques 
incorporades al programa estadístic europeu, aquestes funcions de la Central s’han de dur 
a terme respectant les obligacions que correspon exercir a les autoritats estadístiques. 
Aquest conjunt de millores incrementa la transparència, i facilita als usuaris una gestió 
homogènia, completa i actualitzada de les recerques de les diferents matèries d’informació 
economicofinancera de les administracions públiques en formats accessibles i 
reutilitzables, i escurça els temps de recerca, augmenta la seguretat i la confiança 
d’aquesta.

Aquest Reial decret s’ajusta als principis de bona regulació que conté l’article 129 de 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, 
transparència i eficiència, mentre que aquesta persegueix un interès general en pretendre 
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incrementar l’eficiència i la transparència en el funcionament de les administracions 
públiques, no hi ha cap alternativa reguladora menys restrictiva de drets, és coherent amb 
l’ordenament jurídic, no introdueix noves càrregues administratives i permet una gestió 
més eficient dels recursos públics. De la mateixa manera, durant el procediment 
d’elaboració de la norma, el projecte s’ha sotmès al tràmit d’informació pública i els 
objectius que persegueix aquest Reial decret queden justificats en el preàmbul.

Aquest Reial decret es dicta en exercici de l’habilitació legal que contenen l’article 28 i 
la disposició final segona, apartat 1, de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Hisenda, amb l’aprovació prèvia del ministre 
de Política Territorial i Funció Pública, d’acord amb el Consell d’Estat, i amb la deliberació 
prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 27 de desembre de 2019,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reial decret 636/2014, de 25 de juliol, pel qual es crea la 
Central d’informació economicofinancera de les administracions públiques i es regula 
la remissió d’informació pel Banc d’Espanya i les entitats financeres al Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques.

El Reial decret 636/2014, de 25 de juliol, pel qual es crea la Central d’informació 
economicofinancera de les administracions públiques i es regula la remissió d’informació 
pel Banc d’Espanya i les entitats financeres al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques, es modifica de la manera següent.

U. L’article 1 queda redactat de la manera següent:

«Article 1. Creació de la Central d’informació economicofinancera de les 
administracions públiques.

1. Es crea la Central d’informació economicofinancera de les administracions 
públiques, a la qual es refereix l’article 28 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, a través de la qual s’ha de 
proveir amb caràcter públic d’informació sobre l’activitat economicofinancera de les 
diferents administracions públiques, en el portal web del Ministeri d’Hisenda.

2. La gestió de la Central d’informació economicofinancera de les 
administracions públiques és competència de l’òrgan adscrit al Ministeri d’Hisenda 
que estableixi el seu Reial decret d’estructura orgànica.

3. En aplicació del principi d’eficiència, de conformitat amb l’article 7 de la Llei 
orgànica 2/2012, de 27 d’abril, la informació economicofinancera que hagi de ser 
pública, perquè així ho prevegi la normativa economicofinancera que sigui aplicable, 
s’ha de publicar a la Central d’informació economicofinancera de les administracions 
públiques. Tot això, sense perjudici de la difusió institucional que pugui correspondre 
a cada òrgan, organisme o entitat.

4. La publicació d’informació a través de la Central d’informació 
economicofinancera de les administracions públiques s’ha de fer respectant el 
principi de transparència al qual es refereixen els articles 6 i 27 de la Llei orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, identificant la font que ha elaborat les dades.»

Dos. L’article 2 queda redactat de la manera següent:

«Article 2. Funcions.

1. L’òrgan competent per gestionar la Central d’informació economicofinancera 
de les administracions públiques té les funcions següents:

a) Proveir públicament de la informació sobre l’activitat economicofinancera de 
les diferents administracions públiques en compliment del que preveuen la Llei 
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orgànica 2/2012, de 27 d’abril, la seva normativa de desplegament, la normativa de 
la Unió Europea i la resta de la normativa economicofinancera que sigui aplicable.

b) Establir criteris homogenis de subministrament i publicació de la informació 
procedent dels subjectes que comprèn l’article 5 i aplicar un sistema de governança 
que permeti la gestió i el manteniment permanentment actualitzat i complet dels 
continguts que es proporcionin des de la Central, per a la qual cosa pot accedir a la 
informació que sigui necessària.

c) La captació de dades i l’estructuració de la informació sobre l’activitat 
economicofinancera sense modificació del seu contingut, procedent dels subjectes 
que estableix l’article 5 sobre l’activitat economicofinancera, als efectes de la seva 
publicació a través del portal web del Ministeri d’Hisenda.

d) Coordinar el subministrament de la informació economicofinancera de les 
diferents administracions públiques que s’hagi de publicar a través de la Central, 
procedent dels subjectes que preveu l’article 5.

e) Coordinar, fer seguiment i publicar el calendari mensual de publicació de 
dades indicant els centres directius responsables que les elaboren, de conformitat 
amb el que preveu la normativa economicofinancera que sigui aplicable, respectant 
els terminis en els processos d’elaboració d’aquestes.

2. Quan la informació objecte de publicació per la Central d’informació 
economicofinancera de les administracions públiques es refereixi a les estadístiques 
incorporades al Programa estadístic europeu, l’exercici de les funcions que recull 
l’apartat anterior s’ha de fer respectant en tot cas les obligacions que correspon 
exercir a les autoritats designades per a cada estadística europea, d’acord amb les 
previsions i els principis que recull el Reglament (CE) núm. 223/2009 del Parlament 
Europeu i del Consell, d’11 de març de 2009, relatiu a l’estadística europea, entre 
les quals hi ha el principi d’imparcialitat que recull l’article 18.1, i el Codi de bones 
pràctiques de les estadístiques europees, aprovat en el seu desplegament. La 
publicació d’aquesta informació en la Central d’informació economicofinancera de 
les administracions públiques s’ha de fer sense perjudici de la que de manera 
simultània pugui realitzar l’autoritat estadística corresponent, d’acord amb els 
principis d’independència professional, imparcialitat, objectivitat, fiabilitat, secret 
estadístic i la resta dels que preveu el marc comú del sistema estadístic europeu.»

Tres. L’article 3 queda redactat de la manera següent:

«Article 3. Informació que s’ha de publicar a través de la Central d’informació 
economicofinancera de les administracions públiques.

1. S’ha de publicar a través de la Central d’informació economicofinancera de 
les administracions públiques la informació que, d’acord amb la seva normativa 
reguladora, hagi de ser pública, atenent els termes i la periodicitat que preveu la 
normativa esmentada. Entre aquesta informació hi ha la següent:

a) La informació que s’ha de publicar de conformitat amb la Llei orgànica 
2/2012, de 27 d’abril; l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es 
despleguen les obligacions de subministrament d’informació que preveu la Llei 
orgànica 2/2012, de 27 d’abril, i la resta de la normativa de desplegament de 
d’aquesta Llei orgànica.

b) Les previsions utilitzades per a la planificació pressupostària, així com la 
metodologia, els supòsits i els paràmetres en els quals es basin, de conformitat amb 
el que disposa l’article 6.3 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril.

c) La informació relativa als ingressos de totes les administracions públiques i 
les dades d’execució pressupostària, incloses les dades que tinguin caràcter públic 
relatives a les pensions del règim de classes passives de l’Estat.

d) Informació relativa a la participació de les entitats locals en els tributs de 
l’Estat.
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e) Informació relativa a l’endeutament de l’Estat, les comunitats autònomes i 
les corporacions locals.

f) Informació relativa al període mitjà de pagament de les administracions 
públiques.

g) Informació sobre el cost efectiu dels serveis de les entitats locals.
h) La informació de l’Inventari d’ens del sector públic estatal, autonòmic i local 

que preveu la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, publicada 
en el portal d’Internet de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat ha 
d’estar disponible per a qualsevol usuari a través de la Central d’informació 
economicofinancera de les administracions públiques.

i) Informació pressupostària i economicofinancera de les administracions 
públiques. Elaborada per l’Oficina de Comptabilitat Nacional. La informació 
esmentada ha de ser remesa per l’Oficina mencionada a la Central d’informació 
economicofinancera de les administracions públiques, d’acord amb el que preveu 
l’article 6, per a la publicació de la informació esmentada per la Central d’informació 
economicofinancera, sense perjudici que aquesta i de manera simultània pugui ser 
publicada per l’Oficina Nacional de Comptabilitat en compliment de les previsions 
del Codi de bones pràctiques de les estadístiques europees, aprovat en compliment 
del Reglament CE núm. 223/2009 del Parlament Europeu i del Consell.

j) Les previsions macroeconòmiques i pressupostàries dels pressupostos 
generals de l’Estat, del Programa d’estabilitat i del Pla pressupostari, així com les 
metodologies utilitzades per a la seva elaboració, els supòsits i els paràmetres que 
les sostenen i l’avaluació ex post d’aquestes, d’acord amb el que preveu el Reial 
decret 337/2018, de 25 de maig, sobre els requisits aplicables a les previsions 
macroeconòmiques i pressupostàries.

k) La informació relativa als fons europeus concedits per les diferents 
administracions públiques i les seves entitats o organismes dependents o vinculats.

l) La informació relativa a pensions i afiliacions a la Seguretat Social procedent 
del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.

m) Els informes preceptius evacuats per l’Oficina Nacional d’Avaluació, així 
com l’informe de l’Administració General de l’Estat en cas que s’aparti de les 
recomanacions que aquest conté, d’acord amb el que preveu l’article 333 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen 
a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

n) La resta d’informació economicofinancera relativa a qualsevol de les 
administracions públiques, les seves entitats o organismes vinculats o dependents.

2. Quan es produeixi la modificació, correcció o actualització de la informació 
ja subministrada a la Central d’informació economicofinancera de les administracions 
públiques, els centres responsables de l’esmentada modificació, correcció o 
actualització han de remetre aquesta informació a la Central, de manera immediata 
i mitjançant els procediments que preveu l’article 6, als efectes de mantenir 
actualitzada la informació que s’hi publica.»

Quatre. L’article 5 queda redactat de la manera següent:

«Article 5. Subjectes obligats a subministrar la informació.

1. Estan obligats a subministrar la informació al responsable de la Central 
d’informació economicofinancera de les administracions públiques, a través de la 
mateixa Central:

a) Els centres directius del Ministeri d’Hisenda responsables de la informació, 
així com les seves entitats o organismes dependents o vinculats.
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b) Els centres directius de la resta de departaments ministerials en els quals 
s’estructura l’Administració General de l’Estat, així com les seves entitats o 
organismes dependents o vinculats.

2. Els subjectes als quals es refereix l’apartat anterior estan obligats a 
proporcionar, d’ofici, a la Central d’informació economicofinancera de les 
administracions públiques, amb caràcter periòdic i individual, les dades i la 
informació necessària a què es refereix l’article 3 d’aquest Reial decret, de manera 
que estigui permanentment actualitzada. Així mateix, han d’atendre els requeriments 
d’informació que a aquests efectes els formuli el responsable de la Central 
esmentada.

3. El compliment de l’obligació de subministrament d’informació a la Central 
d’informació economicofinancera de les administracions públiques no eximeix els 
subjectes esmentats a l’apartat primer d’aquest article de les seves obligacions i 
responsabilitat respecte al contingut de la informació subministrada, el seu 
arxivament i custòdia.»

Cinc. L’article 6 queda redactat de la manera següent:

«Article 6. Periodicitat i mitjans de subministrament de la informació.

1. El compliment de les obligacions de subministrament d’informació a les 
quals es refereix el capítol I d’aquest Reial decret s’ha d’efectuar per mitjans 
electrònics a través del sistema que el Ministeri d’Hisenda habiliti a aquest efecte. 
En els casos en què el Ministeri d’Hisenda ho consideri necessari, s’ha d’efectuar 
mitjançant signatura electrònica avançada basada en un certificat reconegut, dels 
que regula la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica.

2. La disponibilitat, l’enviament i la captura de la informació que preveu el 
capítol I d’aquest Reial decret s’ha de fer a través de models normalitzats o sistemes 
de càrrega massiva de dades habilitades a aquest efecte, d’acord amb les 
especificacions que estableixi la Central d’informació economicofinancera de les 
administracions públiques.

3. La informació que preveu el capítol I d’aquest Reial decret s’ha de 
subministrar al responsable de la Central d’informació economicofinancera de les 
administracions públiques, almenys 2 dies hàbils abans de la data prevista per a la 
seva publicació, i amb una periodicitat mensual, trimestral, semestral o anual o una 
altra, segons correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa 
economicofinancera que sigui aplicable d’acord amb la naturalesa de la informació.»

Sis. L’article 9 queda redactat de la manera següent:

«Article 9. Conservació de les dades.

1. El responsable de la Central d’informació economicofinancera de les 
administracions públiques ha d’assumir l’arxivament i la custòdia de la informació 
que consta a la Central d’informació esmentada.

2. Les dades i la informació publicades a través de la Central d’informació 
economicofinancera de les administracions públiques s’han de conservar, almenys, 
durant deu anys comptats des de la data a la qual es refereixin. No obstant això, es 
poden conservar indefinidament les dades i la informació amb una finalitat històrica, 
estadística o científica.»
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Set. S’afegeix una nova disposició final segona, i passa l’actual disposició final 
segona a ser la disposició final tercera.

«Disposició final segona. Instruccions en l’àmbit del Ministeri d’Hisenda.

Sense perjudici del que disposa la disposició final primera, s’autoritza la persona 
titular de la Subsecretaria d’Hisenda per dictar instruccions sobre els mitjans tècnics, 
formats electrònics i procediments de transmissió de la informació a la Central 
d’informació economicofinancera de les administracions públiques que els centres 
directius del Ministeri d’Hisenda responsables de la informació esmentada, així com 
les seves entitats o organismes dependents o vinculats, han de complir per fer 
efectives les seves obligacions de subministrament d’informació segons el que 
disposa aquest Reial decret.»

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les normes del mateix rang o inferior en el que contradiguin 
o s’oposin al que disposa aquest Reial decret.

Disposició final primera. Referències normatives.

Les referències fetes al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques en el Reial 
decret 636/2014, de 25 de juliol, s’entenen fetes al Ministeri d’Hisenda.

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, 27 de desembre de 2019.

FELIPE R.

La ministra d’Hisenda,
MARÍA JESÚS MONTERO CUADRADO

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


