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Dos. L’apartat 1 de l’article 146 de la Llei 39/1988,
de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals,
queda redactat en els termes següents:
«1. El pressupost general atendrà el compliment del principi d’estabilitat en els termes previstos en la Llei 18/2001, General d’Estabilitat Pressupostària, i contindrà per a cada un dels pressupostos que s’hi integren:
a) Els estats de gastos, en els quals s’inclouran,
amb la deguda especificació, els crèdits necessaris
per a atendre el compliment de les obligacions.
b) Els estats d’ingressos, en els quals figuraran
les estimacions dels distints recursos econòmics
a liquidar durant l’exercici.
Així mateix, inclourà les bases d’execució, que
contindran l’adaptació de les disposicions generals
en matèria pressupostària a l’organització i les circumstàncies de la mateixa entitat, així com aquelles
altres necessàries per a la seua gestió encertada,
establint totes les prevencions que es consideren
oportunes o convenients per a realitzar millor els
gastos i la recaptació dels recursos, sense que
puguen modificar allò que s’ha legislat per a l’administració econòmica ni comprendre preceptes
d’orde administratiu que requerisquen legalment un
procediment i unes solemnitats específiques distintes d’allò que s’ha previst per al pressupost.»
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Disposició final quarta. Desplegament normatiu de la
llei.
1. Es faculta el Govern de la nació, en l’àmbit de
les seues competències, perquè aprove les normes reglamentàries previstes en la present llei. Així mateix, el
Govern de la nació podrà dictar les mesures necessàries
per a garantir l’efectiva implantació dels principis establits en esta llei.
2. Les normes d’elaboració dels pressupostos generals de l’Estat així com dels escenaris pressupostaris plurianuals s’aprovaran per orde del Ministeri d’Hisenda.
Disposició final quinta. Hisendes forals.
1. En virtut del seu règim foral, l’aplicació a la Comunitat Foral de Navarra del que disposa esta llei es durà
a terme conforme al que establix l’article 64 de la Llei
Orgànica de Reintegració i Amillorament del Règim Foral
de Navarra per mitjà d’una disposició de rang legal.
2. Sense perjuí del que establix la present llei i de
les competències del Consell de Política Fiscal i Financera en relació amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària
de les comunitats autònomes, regulat en l’article 6.3
de la Llei Orgànica complementària a la Llei General
d’Estabilitat Pressupostària, s’establirà un procediment
que resulte adequat a la naturalesa específica del règim
foral del mateix País Basc.
Disposició final sexta. Entrada en vigor de la llei.

Disposició transitòria única.
La determinació de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en l’Estat i el sistema de Seguretat Social es realitzarà conjuntament fins que no es culmine el procés
de separació de fonts d’este últim.
Disposició derogatòria única.
Queden derogades totes les normes del mateix rang
o d’un rang inferior en allò què contradiguen o s’oposen
al que disposa la present llei.
Disposició final primera. Remissió a les Corts Generals
del Projecte de Llei General Pressupostària.
El Govern remetrà a les Corts Generals en el termini
de sis mesos a partir de la publicació d’esta llei un Projecte de Llei General Pressupostària.

La present llei entrarà en vigor l’1 de gener del 2002
i serà aplicable als pressupostos l’elaboració dels quals
haja d’iniciar-se a partir d’eixa data.
Per tant,
Mane a tots els espanyols, particulars i autoritats,
que complisquen esta llei i que la facen complir.
Madrid, 12 de desembre del 2001.
JUAN CARLOS R.
El president del Govern,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

(Esta llei s’hi inclou tenint en compte la correció d’errates publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» número 40, amb data 15 de febrer del 2002.)

23632 LLEI ORGÀNICA 5/2001, de 13 de desembre,

complementària a la Llei General d’Estabilitat
Pressupostària. («BOE» 299, de 14-12-2001.)

Disposició final segona. Caràcter bàsic de la llei.
JUAN CARLOS I

1. La present llei, aprovada a l’empara del que disposen els articles 149.1.13a i 149.1.18a de la Constitució constituïx legislació bàsica de l’Estat, excepte el
que disposa el capítol II del seu títol II.
2. Així mateix, la present llei s’aprova a l’empara
de les competències que els articles 149.1.11a i
149.1.14a de la Constitució atribuïxen de manera exclusiva a l’Estat.

A tots els que vegen i entenguen esta llei. Sapieu:
Que les Corts Generals han aprovat la llei orgànica
següent i jo la sancione.

Disposició final tercera. Caràcter bàsic de les normes
de desplegament.

I

Les normes que, en desplegament d’esta llei, aprova
l’Administració general de l’Estat tindran caràcter de bàsiques quan constituïsquen el complement necessari respecte a les normes que tinguen atribuïda esta naturalesa
conforme a la disposició final segona.

La Llei 18/2001, General d’Estabilitat Pressupostària,
té per objecte l’establiment dels principis rectors a què
haurà d’adequar-se la política pressupostària del sector
públic amb vista a la consecució de l’estabilitat i el creixement econòmics, en el marc de la Unió Econòmica i
Monetària, així com la determinació dels procediments
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necessaris per a l’aplicació efectiva del principi d’estabilitat pressupostària, d’acord amb els principis derivats
del Pacte d’Estabilitat i Creixement, i en virtut de la competència de l’Estat respecte de les bases i la coordinació
de la planificació general de l’activitat econòmica.
Com es diu en l’exposició de motius de la Llei
18/2001, General d’Estabilitat Pressupostària, en un
país tan descentralitzat com Espanya, la fixació d’un
objectiu d’estabilitat pressupostària d’abast limitat al sector públic estatal no permetria aconseguir en plenitud
els saludables efectes que per a l’economia espanyola
poden derivar-se del procés de consolidació pressupostària.
La present llei orgànica té per objecte establir mecanismes de coordinació entre la hisenda pública estatal
i les de les comunitats autònomes en matèria pressupostària, com preveu el mateix article 156.1 de la Constitució, i complementa la Llei 18/2001, General d’Estabilitat Pressupostària, instrumentant-se en una norma
autònoma al revestir, a diferència d’aquella, el caràcter
de llei orgànica.
No obstant el que s’ha dit anteriorment, la mateixa
denominació d’esta llei pretén expressar el fet que la
interpretació i l’aplicació d’ambdós lleis haurà de produir-se sempre de forma unitària, ja que les dos normes
són instruments al servici d’idèntics objectius de política
econòmica.
Naturalment, el principi d’autonomia financera, que
l’article 156.1 de la Constitució espanyola garantix a
les comunitats autònomes, obliga a fer que la present
llei orgànica, una vegada definit amb caràcter bàsic per
la Llei General d’Estabilitat Pressupostària l’objectiu
comú a totes les administracions públiques d’adoptar
un marc d’estabilitat pressupostària a partir de l’exercici
2001, deixe a estes la capacitat d’adoptar les mesures
necessàries per a aconseguir-ho, així com també els permet decidir si l’objectiu pot aconseguir-se amb una política d’increment dels ingressos públics o de reducció
dels gastos, i sense que es puga recórrer a una major
emissió de deute públic com a forma de finançament.
La present llei orgànica és aplicable a totes les comunitats autònomes. En el cas de Navarra, l’aplicació d’esta
llei es durà a terme, conforme al que establix l’article
64 de la Llei Orgànica de Reintegració i Amillorament
del Règim Foral de Navarra, per mitjà d’una disposició
de rang legal, i per al País Basc s’arbitra un procediment
adequat al seu règim foral especial.
II
L’article 1 de la present llei orgànica en definix la
naturalesa i l’objecte, i establix el seu caràcter complementari respecte de la Llei 18/2001, General d’Estabilitat Pressupostària. D’altra banda, esta llei articula els
mecanismes jurídics de cooperació entre l’Estat i les
comunitats autònomes al servici dels objectius d’estabilitat pressupostària.
L’article 2 de la llei enumera els principis d’estabilitat
pressupostària, plurianualitat, transparència i eficiència
en l’assignació i utilització de recursos públics, tal com
apareixen definits en la Llei 18/2001, General d’Estabilitat Pressupostària. Estos principis seran aplicables a
les comunitats autònomes en la forma prevista en la
present llei orgànica.
L’article 3 d’esta llei orgànica establix les mesures
necessàries per al compliment del principi d’estabilitat
pressupostària per part de les comunitats autònomes.
L’article 4 arreplega el principi de coresponsabilitat
de les comunitats autònomes amb la resta de les administracions públiques en cas d’incompliment de les obligacions assumides per Espanya davant de la Unió Europea com a conseqüència del Pacte d’Estabilitat i Creixement.
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Els articles següents establixen, amb el màxim respecte al principi d’autonomia financera de les comunitats
autònomes, els mecanismes jurídics necessaris per a
assegurar la consecució de l’objectiu d’estabilitat pressupostària per part de les comunitats autònomes.
Es compatibilitzen així, d’un costat, el deure de l’Estat
de garantir l’equilibri econòmic intern i extern amb l’àmbit d’autonomia financera que el nostre ordenament jurídic, i bàsicament l’article 156 de la Constitució, atribuïx
a les comunitats autònomes.
D’acord amb el que disposa l’article 5 d’esta llei orgànica, el Consell de Política Fiscal i Financera de les comunitats autònomes està cridat a exercir un paper clau
en la coordinació de la política pressupostària de l’Estat
i de les comunitats autònomes al servici del principi d’estabilitat pressupostària, ja que ha de concretar l’objectiu
d’equilibri pressupostari per a cada una d’estes. De fet,
i en virtut de la present llei, el Consell de Política Fiscal
i Financera de les comunitats autònomes assumix noves
i molt rellevants funcions per a assegurar el compliment
dels objectius d’estabilitat que es fixaran per a les distintes administracions públiques. El rellevant paper del
Consell en matèria d’estabilitat pressupostària s’ha manifestat, en primer terme, a l’haver sigut sotmesa la present
llei a la seua consideració en forma d’avantprojecte.
Com a resultat de la regulació continguda en l’article
6 d’esta llei orgànica, el Consell de Política Fiscal i Financera de les comunitats autònomes haurà d’emetre un
informe sobre l’objectiu d’estabilitat que s’establisca per
al conjunt de les comunitats autònomes, adoptarà un
acord sobre la determinació dels objectius individuals
per a cada una d’estes i decidirà sobre la idoneïtat de
les mesures contingudes en els plans de correcció economicofinancers que aquelles hauran de presentar en
supòsits de desequilibri pressupostari.
Tot això ha determinat la necessitat de procedir a
la reforma de la Llei Orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de Finançament de les Comunitats Autònomes, com
es fa en la disposició addicional d’esta llei.
Com a instrument al servici del desenrotllament de
les noves funcions que s’atribuïxen al Consell de Política
Fiscal i Financera de les comunitats autònomes, l’article
7 d’esta llei preveu la possibilitat que el Ministeri d’Hisenda puga demanar de les comunitats autònomes la
informació que permeta el mesurament del grau de realització de l’objectiu que a cada una corresponga aconseguir d’acord amb les normes del Sistema Europeu de
Comptes Nacionals i Regionals. Es tracta d’una manifestació del principi de cooperació sancionat en l’article 2
de la Llei 12/1983, de 14 d’octubre, del Procés Autonòmic.
Les comunitats autònomes que incórreguen en situacions de desequilibri hauran d’elaborar un pla economicofinancer que el corregisca, d’acord amb el que disposa l’article 8 de la present llei orgànica.
D’altra banda, l’article 9 té per objecte l’autorització
de l’Estat a les comunitats autònomes per a realitzar
operacions de crèdit o emissió de deute, i s’establix així
que tindrà en compte el compliment del principi d’estabilitat pressupostària, tractant de limitar la capacitat
d’endeutament, i el correlatiu increment de la càrrega
financera que se’n derive, a les administracions públiques
que hagen incomplit els seus objectius d’estabilitat pressupostària. Tenint en compte que la regulació general
del recurs al deute públic de les comunitats autònomes
forma part del conjunt normatiu de la Llei Orgànica
8/1980, de 22 de setembre, de Finançament de les
Comunitats Autònomes, la disposició addicional conté
les modificacions normatives precises de la citada llei
orgànica, que fan possible l’efectiva aplicació dels objectius d’esta llei.
L’article 10 de la llei crea una central d’informació
dependent del Ministeri d’Hisenda, que proveïsca de les
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dades necessàries sobre operacions de crèdit, emissió
de deute o qualsevol altra apeació al crèdit o assumpció
de riscos i les càrregues financeres que se’n deriven
concertades per les comunitats autònomes i la resta de
subjectes que en depenen.
Finalment, i en virtut del que disposa l’article 11 d’esta
llei orgànica, les comunitats autònomes seran competents per a adoptar les mesures necessàries per a garantir
el compliment del principi d’estabilitat respecte dels subjectes compresos en l’article 2.2 de la Llei 18/2001,
General d’Estabilitat Pressupostària, que en depenguen.
La present llei orgànica es tanca amb la precitada
disposició addicional, que modifica la Llei Orgànica
8/1980, de 22 de setembre, de Finançament de les
Comunitats Autònomes, una disposició derogatòria i dos
disposicions finals. La primera d’estes remet, per al cas
de Navarra, al procediment establit en l’article 64 de
la Llei Orgànica de Reintegració i Amillorament del Règim
Foral de Navarra, per mitjà d’una disposició de rang legal,
i per al País Basc, a un futur desplegament l’articulació
d’un règim procedimental específic. Finalment, la segona
preveu la data d’entrada en vigor d’esta norma, que serà
l’1 de gener del 2002.
Article 1. Naturalesa i objecte de la llei.
La present llei orgànica és complementària de la Llei
18/2001, General d’Estabilitat Pressupostària, i establix
els mecanismes jurídics de cooperació entre l’Estat i les
comunitats autònomes al servici dels objectius d’estabilitat pressupostària.
Article 2. Principis generals.
Els principis d’estabilitat pressupostària, plurianualitat, transparència i eficiència en l’assignació i la utilització
de recursos públics, tal com apareixen definits en la Llei
18/2001, General d’Estabilitat Pressupostària, seran
aplicables a les comunitats autònomes en la forma prevista en esta llei orgànica.
Article 3. Compliment del principi d’estabilitat pressupostària per les comunitats autònomes.
1. Les comunitats autònomes podran adoptar les
mesures legislatives i administratives que consideren
convenients per a aconseguir l’objectiu d’estabilitat pressupostària en els termes previstos en esta llei orgànica
i en la Llei 18/2001, General d’Estabilitat Pressupostària.
En tot cas, estaran obligades a adequar la seua normativa
pressupostària a l’objectiu de compliment del principi
d’estabilitat pressupostària.
2. El Govern de la nació, sense perjuí de les competències del Consell de Política Fiscal i Financera de
les comunitats autònomes, vetlarà pel compliment del
principi d’estabilitat pressupostària en tot l’àmbit del sector públic.
3. Les situacions excepcionals de dèficit pressupostari que pogueren afectar les comunitats autònomes hauran de ser justificades per mitjà de l’exposició de les
causes que les ocasionen i la identificació dels ingressos
i els gastos que les produïxen, i requeriran la formulació
d’un pla economicofinancer de sanejament a mitjà termini per a corregir-les, amb el contingut i abast previstos
en esta llei orgànica.
Article 4. Responsabilitat financera derivada de l’incompliment dels compromisos adquirits per Espanya
davant de la Unió Europea en matèria d’estabilitat
pressupostària.
Les comunitats autònomes que, incomplint les obligacions contingudes en la present llei orgànica o els
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acords que, en la seua execució, foren adoptats pel Ministeri d’Hisenda o pel Consell de Política Fiscal i Financera
de les comunitats autònomes, provoquen o contribuïsquen a produir l’incompliment de les obligacions assumides per Espanya davant de la Unió Europea com a
conseqüència del Pacte d’Estabilitat i Creixement, assumiran en la part que els siga imputable les responsabilitats que d’este incompliment s’hagueren derivat.
En el procés d’assumpció de responsabilitat financera
a què es referix el paràgraf anterior es garantirà, en tot
cas, l’audiència de la comunitat autònoma afectada.
Article 5. Consell de Política Fiscal i Financera de les
comunitats autònomes.
El Consell de Política Fiscal i Financera de les comunitats autònomes actuarà com a òrgan de coordinació
entre l’Estat i les comunitats autònomes per a complir
els principis rectors de la present llei orgànica. Tant el
Consell com les comunitats autònomes representades
en este hauran de respectar, en tot cas, l’objectiu d’estabilitat pressupostària previst en l’article 8 de la Llei
18/2001, General d’Estabilitat Pressupostària.
Article 6. Objectiu d’estabilitat pressupostària de les
comunitats autònomes.
1. La fixació de l’objectiu d’estabilitat pressupostària
per al conjunt de les comunitats autònomes, per mitjà
de l’acord previst en l’article 8.1 de la Llei 18/2001,
General d’Estabilitat Pressupostària, requerirà un informe
previ del Consell de Política Fiscal i Financera de les
comunitats autònomes.
2. El Consell de Política Fiscal i Financera de les
comunitats autònomes disposarà d’un mes per a l’emissió de l’informe previ a l’acord a què es referix l’apartat
anterior. Este termini es comptarà a partir de la recepció
de la proposta d’acord en la Secretaria Permanent del
Consell.
3. En el termini d’un mes des de l’aprovació per
part del Govern de l’objectiu d’estabilitat pressupostària
en les condicions establides en l’article 8.1 de la Llei
18/2001, General d’Estabilitat Pressupostària, el Consell
de Política Fiscal i Financera de les comunitats autònomes determinarà l’objectiu d’estabilitat pressupostària
corresponent a cada una de les comunitats autònomes.
4. Si en el termini previst en l’apartat anterior el
Consell de Política Fiscal i Financera de les comunitats
autònomes no aconseguira un acord sobre els objectius
individuals d’estabilitat pressupostària, cada comunitat
estarà obligada a elaborar i liquidar els seus pressupostos
en situació, almenys, d’equilibri pressupostari, computada en els termes previstos en l’article 3.2 de la Llei
18/2001, General d’Estabilitat Pressupostària.
Article 7. Subministrament d’informació.
El Ministeri d’Hisenda, a l’efecte de la comprovació
del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària, podrà demanar de les comunitats autònomes la informació que permeta el mesurament del grau de realització
de l’objectiu que a cada una corresponga aconseguir
d’acord amb les normes del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals.
Article 8. Correcció de les situacions de desequilibri.
1. Les comunitats autònomes que no hagen aprovat
els seus pressupostos en situació d’equilibri, de conformitat amb el que disposa l’article 6.3 d’esta llei orgànica,
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estaran obligades a elaborar un pla economicofinancer
de sanejament a mitjà termini per a la correcció d’esta
situació. Este pla serà aprovat, si és el cas, per l’assemblea legislativa de la comunitat autònoma si la seua normativa pròpia així ho exigix.
2. El pla economicofinancer contindrà la definició
de les polítiques d’ingressos i de gastos que haurà d’aplicar la comunitat autònoma per a corregir la situació
de desequilibri en els tres exercicis pressupostaris
següents.
3. El pla economicofinancer per a la correcció del
desequilibri es remetrà al Consell de Política Fiscal i
Financera de les comunitats autònomes en el termini
d’un mes des de l’aprovació dels pressupostos de la
comunitat autònoma que incórrega en posició de desequilibri.
4. El Consell de Política Fiscal i Financera de les
comunitats autònomes comprovarà la idoneïtat de les
mesures contingudes en el pla a què es referixen els
apartats anteriors, i l’adequació de les seues previsions
a l’objectiu d’estabilitat que s’haguera fixat per a les
comunitats autònomes.
5. Si el Consell de Política Fiscal i Financera de les
comunitats autònomes considerara que les mesures contingudes en el pla presentat no garantixen la correcció
de la situació de desequilibri, el Consell, a través de la
seua Secretaria Permanent, requerirà a la comunitat
autònoma la presentació d’un nou pla, en el termini de
vint dies.
6. El Ministeri d’Hisenda serà l’òrgan responsable
del seguiment de les actuacions encaminades a la correcció del desequilibri, per a la qual cosa podrà soicitar
a les comunitats autònomes la informació a què es referix
l’article 7 de la present llei orgànica.
7. En el cas que una comunitat autònoma liquide
els seus pressupostos, incomplint l’objectiu d’estabilitat
pressupostària, haurà de presentar un pla de sanejament
economicofinancer, en els vint dies següents a l’aprovació de la liquidació. Si el Consell de Política Fiscal
i Financera de les comunitats autònomes considerara
que les mesures contingudes en el pla no garantixen
la correcció de la situació de desequilibri, es requerirà
la presentació d’un nou pla.
8. Quan concórreguen condicions econòmiques,
imprevistes en el moment de l’aprovació del pla economicofinancer, la comunitat autònoma podrà remetre
al Consell de Política Fiscal i Financera de les comunitats
autònomes un pla rectificatiu del pla inicial, que es tramitarà d’acord amb el procediment previst en este article.
Article 9. Autorització d’operacions de crèdit i emissió
de deute.
L’autorització de l’Estat a les comunitats autònomes
per a realitzar operacions de crèdit i emissions de deute,
en compliment del que establix l’article 14.3 de la Llei
Orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de Finançament
de les Comunitats Autònomes, tindrà en compte el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària fixats
en cada cas, així com la resta de les obligacions establides en esta llei orgànica.
Article 10. Central d’informació
1. El Ministeri d’Hisenda mantindrà una central d’informació, de caràcter públic, que proveïsca d’informació
sobre les operacions de crèdit, l’emissió de deute o qualsevol altra apeació de crèdit o assumpció de riscos
i les càrregues financeres que se’n deriven, concertades
per l’administració de les comunitats autònomes i la resta
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de subjectes que en depenen, a què es fa referència
en l’article 2.1.c) i 2.2 de la Llei 18/2001, General d’Estabilitat Pressupostària.
2. A este efecte, els bancs, les caixes d’estalvis i
la resta d’entitats financeres, així com les distintes administracions públiques, remetran les dades necessàries,
en la forma que es determine reglamentàriament.
3. El Banc d’Espanya coaborarà amb els òrgans
competents del Ministeri d’Hisenda per mitjà del subministrament de la informació que reba relacionada amb
les operacions de crèdit de les comunitats autònomes.
4. Amb independència del que s’ha exposat anteriorment, els òrgans competents del Ministeri d’Hisenda
podran requerir al Banc d’Espanya l’obtenció d’altres
dades concretes relatives a l’endeutament de les comunitats autònomes en els termes que es fixen reglamentàriament.
Article 11. Règim aplicable als ens de dret públic compresos en l’article 2.2 de la Llei 18/2001, General
d’Estabilitat Pressupostària.
Les comunitats autònomes seran competents per a
adoptar les mesures necessàries que garantisquen el
compliment del principi d’estabilitat pressupostària tal
com es definix en l’article 3.3 de la Llei 18/2001, General
d’Estabilitat Pressupostària, i corregiran les situacions de
desequilibri que hagueren pogut produir-se, i respecte
dels subjectes enumerats en l’article 2.2 d’aquella llei.
Disposició addicional única. Modificació de la Llei Orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de Finançament
de les Comunitats Autònomes.
U. Es modifica la lletra b) de l’apartat 1 de l’article 2
de la Llei Orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de Finançament de les Comunitats Autònomes, que queda redactat en els termes següents:
«b) La garantia de l’equilibri econòmic, a través
de la política econòmica general, d’acord amb el
que establixen els articles 40.1, 131 i 138 de la
Constitució, correspon a l’Estat, que és l’encarregat
d’adoptar les mesures oportunes tendents a aconseguir l’estabilitat econòmica interna i externa i l’estabilitat pressupostària, així com el desenrotllament
harmònic entre les diverses parts del territori espanyol. A este efecte, s’entendrà per estabilitat pressupostària la situació d’equilibri o de superàvit, computada en termes de capacitat de finançament, d’acord amb la definició establida en el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals.»
Dos. L’apartat 2 de l’article 3 de la Llei Orgànica
8/1980, de 22 de setembre, de Finançament de les
Comunitats Autònomes, passa a tindre la redacció
següent:
«2. El Consell de Política Fiscal i Financera de
les comunitats autònomes, com a òrgan de coordinació de l’Estat i les comunitats autònomes en
matèria fiscal i financera, entendrà de les matèries
següents:
a) La coordinació de la política pressupostària
de les comunitats autònomes amb la de l’Estat.
b) L’emissió dels informes i l’adopció dels
acords previstos en la Llei Orgànica 18/2001, complementària de la Llei General d’Estabilitat Pressupostària.
c) L’estudi i la valoració dels criteris de distribució dels recursos del Fons de Compensació.
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d) L’estudi, l’elaboració, si és el cas, i la revisió
dels mètodes utilitzats per al càlcul dels costos dels
servicis transferits a les comunitats autònomes.
e) L’apreciació de les raons que justifiquen, en
cada cas, la percepció per part de les comunitats
autònomes de les assignacions pressupostàries,
així com els criteris d’equitat continuats per a la
seua afectació.
f) La coordinació de la política d’endeutament.
g) La coordinació de la política d’inversions
públiques.
h) En general, qualsevol aspecte de l’activitat
financera de les comunitats autònomes i de la
hisenda de l’Estat que, atesa la seua naturalesa,
necessite una actuació coordinada.»
Tres. L’apartat 3 de l’article 14 de la Llei Orgànica
8/1980, de 22 de setembre, de Finançament de les
Comunitats Autònomes, queda redactat en els termes
següents:
«3. Per a concertar operacions de crèdit en l’estranger i per a l’emissió de deute o qualsevol altra
apeació de crèdit públic, les comunitats autònomes requeriran l’autorització de l’Estat. Per a la concessió de la referida autorització, l’Estat tindrà en
compte el compliment del principi d’estabilitat pressupostària definit en l’article 2.1.b) de la present
llei.
En relació amb el que es preveu en el paràgraf
anterior, no es consideraran finançament exterior,
a l’efecte de la seua preceptiva autorització, les
operacions de concertació o emissió denominades
en euros que es realitzen dins de l’espai territorial
dels països que pertanyen a la Unió Europea.
En tot cas, les operacions de crèdit a què es
referixen els apartats u i dos anteriors requeriran
l’autorització de l’Estat quan, de la informació subministrada per les comunitats autònomes, es constate l’incompliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària.»
Quatre. Es modifica l’apartat 1 de l’article 21 de
la Llei Orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de Finançament de les Comunitats Autònomes, en els termes
següents:
«1. Els pressupostos de les comunitats autònomes tindran caràcter anual i el mateix període
que els de l’Estat, atendran el compliment del principi d’estabilitat pressupostària, inclouran la totalitat dels gastos i ingressos dels organismes i entitats integrants d’esta, i s’hi consignarà l’import dels
beneficis fiscals que afecten tributs atribuïts a les
referides comunitats.»
Disposició derogatòria única.
Queden derogades totes les normes del mateix rang
o d’un rang inferior en allò que contradiguen o s’oposen
al que disposa la present llei orgànica.
Disposició final primera. Hisendes forals.
1. En virtut del seu règim foral, l’aplicació a la Comunitat Foral de Navarra del que disposa esta llei es durà
a terme conforme al que establix l’article 64 de la Llei
Orgànica de Reintegració i Amillorament del Règim Foral
de Navarra, per mitjà d’una disposició de rang legal.
2. Sense perjuí del que establix la present llei sobre
les competències del Consell de Política Fiscal i Financera en relació amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària
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de les comunitats autònomes, regulat en l’article 6.3
d’esta llei orgànica, s’establirà un procediment que resulte adequat a la naturalesa específica del règim foral propi
del País Basc.
Disposició final segona. Entrada en vigor de la llei.
La present llei entrarà en vigor l’1 de gener del 2002
i serà aplicable als pressupostos l’elaboració dels quals
haja d’iniciar-se a partir d’esta data.
Per tant,
Mane a tots els espanyols, particulars i autoritats,
que complisquen esta llei orgànica i que la facen complir.
Madrid, 13 de desembre del 2001.
JUAN CARLOS R.
El president del Govern,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

24173 LLEI 19/2001, de 19 de desembre, de refor-

ma del text articulat de la Llei sobre Trànsit,
Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Vial, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març. («BOE» 304,
de 20-12-2001.)
JUAN CARLOS I
REI D’ESPANYA

A tots els que vegen i entenguen esta llei.
Sapieu: Que les Corts Generals han aprovat la llei
següent i jo la sancione.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Des que per Reial Decret Legislatiu 339/1990, de
2 de març, es va promulgar el text articulat de la Llei
sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat
Vial ha transcorregut una dècada durant la qual esta
norma ha servit de fonament legal a tot el dret positiu
de la circulació, constituït bàsicament pel Codi de la Circulació que no va ser bruscament derogat, sinó que va
subsistir com a reglamentació vigent a l’empara de la
disposició transitòria del dit text articulat i mentre este
es desplegara.
Amb la publicació del Reial Decret 2822/1998, de
23 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament General
de Vehicles, s’ha culminat l’imprescindible desplegament
reglamentari de la llei i s’obri una nova etapa, per això
és el moment oportú per a efectuar en el citat text articulat els ajustos i millores que la seua aplicació ha revelat
necessaris i dels quals cal destacar-ne els següents:
En el títol I, relatiu a l’exercici i la coordinació de
les competències sobre trànsit, circulació de vehicles
de motor i seguretat vial, en el capítol I, Competències,
s’inclou com a nova la gestió i control del trànsit, i en
el capítol II, que tracta del Consell Superior de Trànsit
i Seguretat de la Circulació Vial, a fi que la composició
del Ple del dit òrgan consultiu s’ajuste en tot moment
a l’estructura orgànica administrativa i social vigent, s’habilita la seua determinació per via reglamentària, dins
dels límits que la llei establix per a garantir la participació
de representants de les comunitats autònomes i de les
ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, de l’Administració
local i de diverses organitzacions professionals, econòmiques, socials i de consumidors i usuaris.

