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4. Establir un sistema de tributació sobre els servicis
de joc i apostes per sistemes interactius atenent l’origen
de les operacions objecte de tributació. La regulació haurà
de preveure igualment un sistema de distribució de la tributació obtinguda com a conseqüència de l’explotació de
servicis de joc i apostes per mitjans electrònics a Espanya
entre l’Administració estatal i les comunitats autònomes,
tenint en compte l’especificitat fiscal dels règims forals.
5. L’activitat de joc i apostes, a través de sistemes interactius basats en comunicacions electròniques, només
podrà ser exercida per aquells operadors autoritzats per a
fer-ho per l’Administració pública competent, per mitjà de
la concessió d’una autorització després del compliment de
les condicions i requisits que s’establisquen. Qui no dispose d’esta autorització no podrà realitzar cap activitat
relacionada amb les apostes i els jocs interactius. En particular, s’establiran les mesures necessàries per a impedir la
realització de publicitat per qualsevol mitjà, així com la prohibició d’utilitzar qualsevol mitjà de pagament existent a
Espanya. D’altra banda, se sancionarà, de conformitat amb
la legislació de repressió del contraban, la realització
d’activitats de joc i apostes a través de sistemes interactius
sense comptar amb l’autorització pertinent.
6. La competència per a l’ordenació de les activitats
de jocs i apostes realitzades a través de sistemes interactius correspondrà a l’Administració General de l’Estat
quan el seu àmbit siga el conjunt del territori nacional o
comprenga més d’una comunitat autònoma.
Disposició transitòria única. Règim transitori relatiu a
les tarifes aplicables per l’assignació, renovació i
altres operacions registrals dels noms de domini sota
el codi «.es».
Fins que es fixen, de conformitat amb el que establix
l’article 8 d’esta llei, els preus públics aplicables per
l’assignació, renovació i altres operacions registrals dels
noms de domini sota el «.es» continuaran aplicant-se les
taxes corresponents fixades d’acord amb les normes
legals i disposicions reglamentàries de desplegament
vigents amb anterioritat a l’entrada en vigor d’esta llei.
Disposició final primera.
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Disposició final segona. Modificació de lleis per les
quals s’incorpora dret comunitari.
Per mitjà d’esta llei es modifica la Llei 34/2002, d’11 de
juliol, de Servicis de la Societat de la Informació i de
Comerç Electrònic i la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de
Firma Electrònica, que van incorporar respectivament la
Directiva 2000/31/CE del Parlament Europeu i del Consell,
de 8 de juny de 2000, relativa a determinats aspectes jurídics dels servicis de la societat de la informació, en particular el comerç electrònic en el mercat interior, i la Directiva 1999/93/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de
13 de desembre de 1999, per la qual s’establix un marc
comunitari per a la firma electrònica.
Disposició final tercera.

Habilitació al Govern.

S’habilita el Govern per a desplegar, mitjançant un
reglament, el que preveu esta llei, en l’àmbit de les seues
competències.
Disposició final quarta.

Entrada en vigor.

Esta llei entrarà en vigor l’endemà de ser publicada en
el «Boletín Oficial del Estado».
No obstant això, les obligacions contingudes en el
nou article 12 bis de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Servicis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic
entraran en vigor al cap de tres mesos de la publicació de
la llei en el «Boletín Oficial del Estado», i els articles 2 i 6
d’esta llei entraran en vigor al cap de dotze mesos de la
publicació de la llei en el «Boletín Oficial del Estado».
Per tant,
Mane a tots els espanyols, particulars i autoritats, que
complisquen esta llei i que la facen complir.
Madrid, 28 de desembre de 2007.
JUAN CARLOS R.
El president del Govern,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO

Fonament constitucional.

1. Tenen el caràcter de legislació bàsica els següents
preceptes d’esta llei:
a) Els apartats 2, 3 i 5 de l’article 1 i els articles 2 i 6,
que es dicten a l’empara del que disposa l’apartat 13 de
l’article 149.1 de la Constitució.
b) Els apartats 1 i 4 de l’article 1, la disposició addicional dotze i la disposició addicional tretzena, que es
dicten a l’empara del que disposa l’article 149.1.18a de la
Constitució.
c) La disposició addicional onze, que es dicta a l’empara
del que disposa l’article 149.1.1a i 18a de la Constitució.
d) La disposició addicional quinze, que es dicta a
l’empara del que disposa l’article 149.1.1a de la Constitució.
2. Els articles 3, 4 i 5 d’esta llei es dicten a l’empara
del que disposa l’article 149.1. 6a, 8a i 21a de la Constitució, sense perjuí de les competències que tinguen les
comunitats autònomes.
3. Els articles 7 i 8 i les disposicions addicionals primera, segona, tercera, quarta, quinta, sexta, sèptima,
octava i catorze d’esta llei es dicten a l’empara del que
disposa l’article 149.1.21a de la Constitució.
4. Les disposicions addicionals novena i deu d’esta llei
es dicten a l’empara del que disposa l’article 149.1.6a i 8a de
la Constitució.
5. Les disposicions addicionals setze i dèsset d’esta
llei es dicten a l’empara del que disposa l’article 149.1.9a
de la Constitució.

MINISTERI D’ECONOMIA
I HISENDA
22528

REIAL DECRET LEGISLATIU 2/2007, de 28 de
desembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei General d’Estabilitat Pressupostària.
(«BOE» 313, de 31-12-2007.)
EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I
La disposició final primera de la Llei 15/2006, de 26 de
maig, de reforma de la Llei 18/2001, de 12 de desembre,
General d’Estabilitat Pressupostària, va autoritzar el Govern
perquè, en el termini d’un any des de l’entrada en vigor de
la llei, refonguera en un sol text la dita llei i la Llei 18/2001,
de 12 de desembre, General d’Estabilitat Pressupostària,
regularitzant, aclarint i harmonitzant les normes refoses
entre si, així com amb el que disposen la Llei Orgànica 5/
2001, de 13 de desembre, complementària a la Llei General
d’Estabilitat Pressupostària, la Llei Orgànica 3/2006 de
reforma d’aquella, la Llei Orgànica 8/1980, de 22 de setem-
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bre, de Finançament de les Comunitats Autònomes, la Llei
47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, i el
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Esta habilitació té com a finalitat incrementar la claredat del sistema de disciplina fiscal i de gestió pressupostària en integrar la Llei General d’Estabilitat i la seua
modificació en un únic cos normatiu, de manera que es
contribuïx amb això a millorar la seguretat jurídica de les
administracions intervinents.
I en exercici de la dita autorització, s’elabora este reial
decret legislatiu pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
General d’Estabilitat Pressupostària, mantenint l’estructura i
sistemàtica de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, i les seues
divisions en títols, capítols i seccions.
II
La Llei 18/2001, General d’Estabilitat Pressupostària –i
la seua complementària Llei Orgànica 5/2001, de 13 de
desembre– va suposar un bon instrument en el procés de
consolidació fiscal. Este procés va ser, sens dubte, una de
les claus de la política econòmica que va fer possible
l’accés d’Espanya a la Unió Econòmica i Monetària en
1999 i que va donar lloc a un important canvi estructural
en el comportament de la nostra economia. El principal
repte de la política econòmica a partir d’ací va ser mantindre i prolongar el cicle expansiu de llarga duració, aprofitant plenament les oportunitats derivades de la nostra
participació en el procés de construcció europea, de
manera que continuaren augmentant les rendes,
l’ocupació i el benestar dels ciutadans espanyols.
Per a estos fins, la política pressupostària ha sigut i
serà un element de primer orde, per la qual cosa el rigor
en els comptes públics que les lleis mencionades van
imposar va resultar eficaç per a millorar la gestió pressupostària i aconseguir els objectius econòmics fixats.
No pot deixar de mencionar-se que una de les claus de
la normativa d’estabilitat va ser, des del principi, que a
l’esforç de l’Estat se sumava el de la resta de les administracions públiques. Així, en virtut del que disposen els
articles 149.1.13a –Bases i coordinació de la planificació
general de l’activitat econòmica– i 149.1.18a –Bases del
règim jurídic de les administracions públiques– de la
Constitució, el marc de l’estabilitat pressupostària es va
configurar amb caràcter bàsic, i en conseqüència va ser
aplicable a totes les administracions públiques en les
seues distintes personificacions, a fi que l’actuació pressupostària coordinada de totes estes, posada al servici de
la política econòmica del Govern, permetera aconseguir
la imprescindible estabilitat econòmica interna i externa,
com a base per al manteniment de l’escenari econòmic,
doblement caracteritzat per un elevat creixement i una
elevada taxa de creació d’ocupació.
Addicionalment, i com a fonament constitucional de
la competència de l’Estat per a l’aprovació de la Llei
d’Estabilitat, cal referir-se al que disposa l’article 149.1.11a
de la Constitució –sistema monetari– en la mesura que un
dels seus objectius és garantir la permanència d’Espanya
com un dels països que tenen en l’euro la seua moneda
nacional, i en l’article 149.1.14a –Hisenda general i deute
de l’Estat–, ja que esta llei constituïx un instrument al servici de la coordinació entre la hisenda pública de l’Estat i
les de les comunitats autònomes.
Este ampli àmbit d’actuació va fer necessari tindre
una llei orgànica complementària per a, així, respectar
l’àmbit d’autonomia financera que l’article 156.1 de la
Constitució garantix a les comunitats autònomes.
III
No obstant l’eficàcia mostrada pel sistema, no hi ha
dubte que determinats aspectes van posar de manifest
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insuficiències que exigien la seua modificació per a adaptar-les a la realitat d’un estat descentralitzat en el qual
concorren diverses administracions públiques i a les exigències de la política econòmica. Així, es va dur a terme
per la Llei 15/2006, de 26 de maig, i la seua complementària Llei Orgànica 3/2006, de 26 de maig. Els aspectes
més destacables sobre els quals va incidir la reforma que
estes lleis suposaven poden resumir-se de la manera
següent.
El primer element de la reforma era la introducció
d’un nou mecanisme per a la determinació de l’objectiu
d’estabilitat de les administracions públiques territorials i
els seus respectius sectors públics, recolzat en el diàleg i
la negociació. Així, l’objectiu d’estabilitat de cada comunitat autònoma s’acordarà amb el Ministeri d’Economia i
Hisenda després d’una negociació bilateral, sense perjuí
que, en última instància, siga a les Corts Generals i al
Govern a qui corresponga adoptar les decisions essencials sobre la política econòmica, d’acord amb el que disposa l’article 149.1.13a de la Constitució. El nou mecanisme unix, per tant, el respecte a l’autonomia financera
amb els objectius de política econòmica general.
També per la necessitat de potenciar els principis
constitucionals de solidaritat, cooperació, coordinació i
lleialtat recíproca entre les distintes entitats territorials, es
reforça el paper del Consell de Política Fiscal i Financera
de les Comunitats Autònomes i de la Comissió Nacional
d’Administració Local com a òrgans de coordinació multilateral entre l’Administració General de l’Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals.
El segon element sobre el qual va incidir la reforma va
ser la potenciació del principi de transparència. En este
sentit, es va modificar la regulació de les obligacions de
subministrament d’informació, directament i a través del
Consell de Política Fiscal i Financera, així com l’accés dels
ciutadans a la dita informació. Un altre aspecte rellevant
en què s’augmenta la transparència és la desagregació
dels saldos pressupostaris de l’Estat i la Seguretat Social.
La reforma separa totalment l’objectiu d’estabilitat de
l’Estat del de la Seguretat Social, la qual cosa resulta molt
lògica si valorem que este ha d’atendre les consideracions demogràfiques i socials a mitjà i llarg termini.
La tercera reforma, i possiblement la de més profunditat, va ser la relativa a la flexibilització del principi
d’estabilitat, atenent la situació econòmica, de manera
que puga combatre’s el cicle, adaptant la política pressupostària al cicle econòmic a fi de suavitzar-lo.
IV
Pel que es fa a l’aplicació del principi d’estabilitat pressupostària en l’àmbit de les entitats locals, la reforma
duta a terme l’any 2006 va partir de diferenciar clarament
entre dos tipus d’entitats locals, a saber: en primer lloc,
les incloses en l’àmbit subjectiu definit en l’article 111 del
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, a
alguna de les quals els serà aplicable, igual que per a
l’Estat i les comunitats autònomes, el principi d’estabilitat
pressupostària entés com la situació d’equilibri o de
superàvit computada al llarg del cicle econòmic; i en
segon lloc, la resta de les entitats locals que han d’ajustar
els seus pressupostos al principi d’estabilitat pressupostària entés com la situació d’equilibri o de superàvit.
A la vista de tot l’anterior, i fent ús de l’habilitació concedida, s’ha elaborat elText Refós de la Llei General d’Estabilitat
Pressupostària que s’aprova per mitjà d’este reial decret
legislatiu i que té com a objecte recollir en un sol text de
manera sistemàtica les modificacions exposades.
En virtut d’això, a iniciativa i proposta del ministre
d’Economia i Hisenda, d’acord amb / oït el Consell d’Estat
i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la
seua reunió del dia 28 de desembre de 2007,
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D E C R ET E :
Article únic. Aprovació del Text Refós de la Llei General
d’Estabilitat Pressupostària.
S’aprova el Text Refós de la Llei General d’Estabilitat
Pressupostària, que s’inserix a continuació.
Disposició addicional única. Remissions normatives.
Les referències normatives efectuades en altres disposicions a la Llei 18/2001, de 12 de desembre, General
d’Estabilitat Pressupostària, es consideraran efectuades
als preceptes corresponents del text refós que s’aprova.
Disposició derogatòria única. Derogació normativa.
Queden derogades totes les disposicions del mateix
rang o d’un rang inferior que s’oposen al que establix el Text
Refós de la Llei General d’Estabilitat Pressupostària que
s’aprova i, en particular, per integrar-se en el dit text refós:
a) La Llei 18/2001, de 12 de desembre, General
d’Estabilitat Pressupostària.
b) La Llei 15/2006, de 26 de maig, de reforma de la
Llei 18/2001, de 12 de desembre, General d’Estabilitat
Pressupostària.
Disposició final única.

Entrada en vigor de la llei.

1. Este reial decret legislatiu i el text refós que aprova
entraran en vigor l’endemà de ser publicat en el «Boletín
Oficial del Estado» i serà aplicable als pressupostos
l’elaboració dels quals haja d’iniciar-se a partir de l’1 de
gener de 2007.
2. No obstant això, les previsions de l’article 7 del text
refós que permeten, amb caràcter excepcional, als subjectes compresos en els articles 2.1.a) i c) i 19.1 de la llei presentar dèficit quan este es destine a finançar increments
d’inversió en programes destinats a atendre actuacions
productives, seran aplicables des de l’1 de gener de 2007.
Madrid, 28 de desembre de 2007.
JUAN CARLOS R.
El vicepresident segon del Govern
i ministre d’Economia i Hisenda,
PEDRO SOLBES MIRA

TEXT REFÓS DE LA LLEI GENERAL
D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA
ÍNDEX
Títol I. Àmbit d’aplicació de la llei i principis generals.
Capítol I. Àmbit d’aplicació.
Article 1. Àmbit d’aplicació objectiu.
Article 2. Àmbit d’aplicació subjectiu.
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Article 8. Establiment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària.
Article 9. Informes sobre compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària.
Article 10. Conseqüències derivades de l’incompliment
de l’objectiu d’estabilitat pressupostària.
Capítol II. Estabilitat pressupostària del sector públic
estatal.
Secció 1a. Elaboració dels pressupostos generals de
l’Estat.
Article 11. Escenari pressupostari plurianual.
Article 12. Límit màxim anual de la despesa.
Article 13. Instrumentació del principi de transparència.
Article 14. Correcció de la situació d’incompliment
de l’objectiu d’estabilitat.
Secció 2a. Gestió pressupostària
Article 15. Fons de contingència d’execució pressupostària.
Article 16. Modificacions de crèdit.
Article 17. Saldo de liquidació pressupostària.
Secció 3a. Ens de dret públic de l’article 2.2.
Article 18. Règim aplicable als ens de dret públic
compresos en l’article 2.2 d’esta llei.
Capítol III. Estabilitat pressupostària de les entitats
locals.
Article 19. Instrumentació del principi d’estabilitat
pressupostària de les entitats locals.
Article 20. Objectiu d’estabilitat pressupostària de
les entitats locals.
Article 21. Subministrament d’informació.
Article 22. Correcció de les situacions d’incompliment
de l’objectiu d’estabilitat.
Article 23. Autorització d’operacions de crèdit i emissió de deute.
Article 24. Central d’informació.
Article 25. Règim aplicable als ens de dret públic
compresos en l’article 2.2 d’esta llei.
Disposició addicional única. No assumpció per
l’Estat d’obligacions contretes per altres administracions.
Disposició transitòria primera. Determinació transitòria dels llindars de creixement econòmic a què es referix l’article 7 d’esta llei.
Disposició transitòria segona. Règim dels plans de
sanejament aprovats abans de l’entrada en vigor de la llei.
Disposició final primera. Caràcter bàsic de la llei.
Disposició final segona. Caràcter bàsic de les normes de desplegament.
Disposició final tercera. Desplegament normatiu de
la llei.
Disposició final quarta. Hisendes forals.

TÍTOL I
Àmbit d’aplicació de la llei i principis generals

Capítol II. Principis generals.
Article 3. Principi d’estabilitat pressupostària.
Article 4. Principi de plurianualitat.
Article 5. Principi de transparència.
Article 6. Principi d’eficiència en l’assignació i utilització de recursos públics.

Article 1.

Títol II. Estabilitat pressupostària del sector públic.
Capítol I. Disposicions comunes.
Article 7. Instrumentació del principi d’estabilitat
pressupostària.

Constituïx l’objecte de la present llei 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 creixement econòmics, en el marc de la unió
econòmica i monetària, així com la determinació dels pro-

CAPÍTOL I
Àmbit d’aplicació
Àmbit d’aplicació objectiu.
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cediments 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 coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica.
Article 2.

Àmbit d’aplicació subjectiu.

1. A l’efecte de la present llei, el sector públic es considera integrat pels següents grups d’agents:
a) L’Administració General de l’Estat, els organismes
autònoms i els altres ens públics vinculats o dependents
d’aquella, que presten servicis o produïsquen béns que
no es financen majoritàriament amb ingressos comercials, així com els òrgans amb dotació diferenciada en els
pressupostos generals de l’Estat.
b) Les entitats que integren el sistema de la Seguretat Social.
c) L’Administració de les comunitats autònomes, així
com els ens i organismes públics que en depenen, que
presten servicis o produïsquen béns que no es financen
majoritàriament amb ingressos comercials.
d) Les entitats locals, els organismes autònoms i els
ens públics que en depenen, que presten servicis o produïsquen béns que no es financen majoritàriament amb
ingressos comercials.

Article 5.
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Principi de transparència.

Els pressupostos dels subjectes compresos en l’àmbit
d’aplicació d’esta llei i les seues liquidacions hauran de
contindre informació suficient i adequada per a permetre
la verificació de l’adequació al principi d’estabilitat pressupostària, així com el compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària i l’observança de les obligacions imposades per les normes comunitàries en matèria
de comptabilitat nacional.
Article 6. Principi d’eficiència en l’assignació i utilització
de recursos públics.
1. Les polítiques de despeses públiques han
d’establir-se tenint en compte la situació econòmica i el
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i
s’executaran per mitjà d’una gestió dels recursos públics
orientada per l’eficàcia, l’eficiència i la qualitat.
2. Les disposicions legals i reglamentàries, en la fase
d’elaboració i aprovació, els actes administratius, els contractes i els convenis de col·laboració i qualsevol altra
actuació dels subjectes als quals es referix l’article 2 de la
present llei que afecte les despeses públiques, hauran de
valorar les seues repercussions i efectes, i supeditar-se de
manera estricta al compliment de les exigències del principi d’estabilitat pressupostària.

2. La resta de les entitats públiques empresarials,
societats mercantils i altres ens de dret públic vinculats o
dependents de l’Administració de l’Estat, de les administracions de les comunitats autònomes o de les entitats
locals i no compresos en el número anterior, tindran, així
mateix, consideració de sector públic i quedaran subjectes al que disposa el títol I d’esta llei i a les normes que
específicament s’hi referisquen.

Estabilitat pressupostària del sector públic

CAPÍTOL II

Article 7. Instrumentació del principi d’estabilitat pressupostària.

Principis generals
Article 3. Principi d’estabilitat pressupostària.
1. Es considerarà estabilitat pressupostària, en relació amb els subjectes als quals es referix l’article 2.1.a) i c)
d’esta llei, la situació d’equilibri o de superàvit computada, al llarg del cicle econòmic, en termes de capacitat de
finançament d’acord amb la definició continguda en el
Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals, i en
les condicions establides per a cada una de les administracions públiques.
Els subjectes als quals es referix l’article 2.1.d) d’esta
llei se subjectaran al principi d’estabilitat en els termes
establits en l’article 19 d’esta llei.
2. Es considerarà estabilitat pressupostària, en relació amb els subjectes als quals es referix l’article 2.1.b)
d’esta llei, la situació d’equilibri o superàvit computada en
termes de capacitat de finançament d’acord amb la definició continguda en el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals.
3. L’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos dels subjectes als quals es referix l’article 2.2 d’esta llei
es realitzarà dins d’un marc d’estabilitat pressupostària.
Es considerarà estabilitat pressupostària amb relació
als dits subjectes la posició d’equilibri financer.
Article 4. Principi de plurianualitat.
L’elaboració dels pressupostos en el sector públic
s’emmarcarà en un escenari plurianual compatible amb
el principi d’anualitat pel qual es regix l’aprovació i
l’execució pressupostària.

TÍTOL II

CAPÍTOL I
Disposicions comunes

1. L’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos dels distints subjectes compresos en l’article 2.1.a), c)
i d) d’esta llei es realitzarà amb caràcter general en equilibri o superàvit pressupostari computat en termes de capacitat de finançament d’acord amb la definició continguda
en el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals.
2. Excepcionalment, els subjectes compresos en els
articles 2.1.a) i c) i 19.1 d’esta llei podran presentar dèficit
en aquells exercicis per als quals, sobre la base de
l’informe previst en l’apartat 2 de l’article 8 d’esta llei, es
preveja un creixement inferior a la taxa de variació del
producte interior brut nacional real a què es referix
l’apartat següent.
En este supòsit, l’administració que preveja incórrer
en dèficit haurà de presentar al Ministeri d’Economia i
Hisenda una memòria plurianual on es mostre que
l’evolució prevista dels saldos pressupostaris, computats
en la forma establida en l’apartat anterior, garantix
l’estabilitat al llarg del cicle.
3. El Consell de Ministres, a proposta del ministre
d’Economia i Hisenda i amb un informe previ del Consell
de Política Fiscal i Financera de les Comunitats Autònomes i de la Comissió Nacional d’Administració Local,
fixarà per a un període de tres exercicis pressupostaris la
taxa de variació del producte interior brut nacional real
que determine el llindar de creixement econòmic per
davall del qual els subjectes als quals es referix l’apartat
anterior podran excepcionalment presentar dèficit. Igualment fixarà per al mateix període la taxa de variació del
producte interior brut nacional real que determine el llindar de creixement econòmic per damunt del qual els
mencionats subjectes hauran de presentar superàvit.
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4. Una vegada fixades les taxes de variació a què es
referix l’apartat anterior, aquelles no podran modificar-se
fins que haja transcorregut el període per al qual van ser
establides. No obstant això, si concorregueren circumstàncies excepcionals que ho justifiquen, el Consell de
Ministres, a proposta del Ministeri d’Economia i Hisenda,
amb un informe previ del Consell de Política Fiscal i
Financera de les Comunitats Autònomes i de la Comissió
Nacional d’Administració Local, podrà modificar aquelles
taxes abans que transcórrega el seu període de vigència.
5. Amb independència de l’objectiu d’estabilitat fixat
per al conjunt del sector públic i per a cada un dels grups
d’agents compresos en este, d’acord amb el que preveu
l’article 8 d’esta llei, així com dels fixats individualment
per a cada comunitat autònoma i entitat local, i, si és el
cas, addicionalment al dèficit fixat en estos objectius, amb
caràcter excepcional, els subjectes compresos en els articles 2.1.a) i c) i 19.1 d’esta llei podran presentar dèficit
quan este es destine a finançar increments d’inversió en
programes destinats a atendre actuacions productives,
incloent-hi les destinades a investigació, desenrotllament
i innovació.
L’import del dèficit derivat dels dits programes no
podrà superar, en còmput total i anual, el 0,20 per 100 del
producte interior brut nacional per a l’Estat, el 0,25 per
100 del producte interior brut nacional per al conjunt de
les comunitats autònomes i el 0,05 per 100 del producte
interior brut nacional per a les entitats locals a què es referix l’article 19.1 d’esta llei.
6. Correspon al Ministeri d’Economia i Hisenda, a
partir dels criteris generals establits, en el seu àmbit respectiu d’actuació, pel Consell de Política Fiscal i Financera
de les Comunitats Autònomes i la Comissió Nacional
d’Administració Local i per a produir els efectes previstos
en este article, autoritzar els programes d’inversions de
les comunitats autònomes i de les entitats locals, per a la
qual cosa es tindrà en compte la contribució dels dits projectes a la millora de la productivitat de l’economia i el
nivell d’endeutament de la comunitat autònoma i entitat
local. En qualsevol cas, el programa d’inversió haurà de
ser finançat almenys en un 30 per 100 amb estalvi brut de
l’administració proponent.
Dels programes d’inversió presentats pels subjectes als
quals es referix l’apartat anterior, així com de la seua autorització pel Ministeri d’Economia i Hisenda, es donarà
coneixement al Consell de Política Fiscal i Financera de les
Comunitats Autònomes i a la Comissió Nacional
d’Administració Local, en el seu àmbit competencial respectiu.
7. L’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos dels subjectes compresos en l’article 2.1.b) d’esta llei
es realitzarà en equilibri o superàvit pressupostari computat en termes de capacitat de finançament d’acord amb la
definició continguda en el Sistema Europeu de Comptes
Nacionals i Regionals.
8. Els subjectes compresos en l’àmbit d’aplicació
d’esta llei estaran obligats a establir en les seues normes
reguladores en matèria pressupostària els instruments i
procediments necessaris per a adequar-les a l’aplicació
del principi d’estabilitat pressupostària.
9. Correspon al Govern de la nació, sense perjuí de
les competències del Consell de Política Fiscal i Financera
de les Comunitats Autònomes, vetlar per l’aplicació del
principi d’estabilitat pressupostària en tot l’àmbit del sector públic.
Article 8. Establiment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària.
1. En el primer semestre de cada any, el Govern, mitjançant un acord del Consell de Ministres, a proposta del
Ministeri d’Economia i Hisenda i amb un informe previ del
Consell de Política Fiscal i Financera de les Comunitats
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Autònomes i de la Comissió Nacional d’Administració
Local quant a l’àmbit d’estes, fixarà l’objectiu d’estabilitat
pressupostària referit als tres exercicis següents, tant per
al conjunt del sector públic com per a cada un dels grups
d’agents compresos en l’article 2.1 d’esta llei.
Este objectiu estarà expressat en termes percentuals
del producte interior brut nacional.
2. La proposta de fixació de l’objectiu d’estabilitat
estarà acompanyada, a l’efecte del que disposen els articles 3.1 i 7.2 d’esta llei, d’un informe en què s’avalue la
fase del cicle econòmic que es preveu per a cada un dels
anys previstos en l’horitzó temporal de fixació del dit
objectiu.
Este informe serà elaborat pel Ministeri d’Economia i
Hisenda, amb consulta prèvia a l’Institut Nacional
d’Estadística i al Banc d’Espanya sobre la posició cíclica
de l’economia espanyola, i tenint en compte les previsions del Banc Central Europeu i de la Comissió Europea.
Contindrà el quadre econòmic d’horitzó plurianual i tindrà
en compte, entre altres, els següents paràmetres de
referència: la previsió d’evolució del producte interior
brut nacional i diferencial respecte al seu potencial de
creixement, comportament esperat dels mercats financers, del mercat laboral i del sector exterior, previsions
d’inflació, necessitats d’endeutament, les projeccions
d’ingressos i despeses públiques en relació amb el producte interior brut i l’anàlisi de sensibilitat de la previsió.
Si l’informe preveu per a l’economia espanyola un
creixement econòmic superior a la taxa de variació que a
este efecte s’haguera fixat d’acord amb el que disposa
l’article 7.3 d’esta llei, l’objectiu d’estabilitat dels subjectes
compresos en els articles 2.1.a) i c) i 19.1 d’esta llei haurà
de ser necessàriament de superàvit, sense perjuí del que
disposa l’article 193.1 a 3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per a les entitats locals.
En este cas, l’objectiu d’estabilitat es fixarà tenint en
compte el grau de convergència de l’economia espanyola
amb la Unió Europea en investigació, desenrotllament i
innovació i en el desenrotllament de la societat de la informació.
Si la previsió de creixement es troba entre les taxes de
variació fixades d’acord amb el que establix l’article 7.3
d’esta llei, els dits subjectes hauran de presentar, almenys,
equilibri pressupostari.
En cas que l’informe preveja un creixement econòmic
inferior a la taxa de variació que a este efecte s’haguera
fixat d’acord amb el que disposa l’article 7.3 d’esta llei, els
dits subjectes podran presentar dèficit. En este cas, el dèficit en què podran incórrer en el còmput total no podrà
superar l’1 per 100 del producte interior brut nacional, amb
el límit del 0,20 per 100 del producte interior brut nacional
per a l’Estat, del 0,75 per 100 del producte interior brut
nacional per al conjunt de les comunitats autònomes i del
0,05 per 100 del producte interior brut nacional per a les
entitats locals a què es referix l’article 19.1 d’esta llei.
L’objectiu d’estabilitat dels subjectes compresos en
l’article 2.1.b) d’esta llei es fixarà atenent les previsions
d’evolució demogràfica i econòmica a mitjà i llarg termini.
3. L’acord del Consell de Ministres en què es continga l’objectiu d’estabilitat pressupostària es remetrà a
les Corts Generals acompanyat de l’informe a què es referix l’apartat anterior. En forma successiva i després del
corresponent debat en ple, el Congrés dels Diputats i el
Senat es pronunciaran aprovant o rebutjant l’objectiu
d’estabilitat proposat pel Govern.
Si, aprovat l’objectiu d’estabilitat pel Congrés dels
Diputats, este fóra rebutjat pel Senat, l’objectiu se sotmetrà a nova votació del Congrés, i s’aprovarà si este el ratifica per majoria simple.
4. Aprovat l’objectiu d’estabilitat per les Corts Generals, l’elaboració del projecte de llei de pressupostos

1486

Dilluns 31 desembre 2007

Suplement núm. 10

generals de l’Estat haurà d’acomodar-se a eixe objectiu.
Si és rebutjat, el Govern, en el termini màxim d’un mes,
remetrà un nou acord que se sotmetrà al mateix procediment.
5. L’informe del Consell de Política Fiscal i Financera
a què es referix l’apartat 1 del present article, així com els
acords d’este que es dicten per a l’aplicació de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària, seran remesos per la Secretaria Permanent del dit Consell a la Comissió General de les
comunitats autònomes del Senat, perquè en prenga
coneixement.

Financera de les Comunitats Autònomes, provoquen o
contribuïsquen a produir l’incompliment de les obligacions assumides per Espanya enfront de la Unió Europea
com a conseqüència del Pacte d’Estabilitat i Creixement,
assumiran en la part que els siga imputable les responsabilitats que del dit incompliment s’hagen derivat.
En el procés d’assumpció de responsabilitat financera
a què es referix el paràgraf anterior, es garantirà, en tot
cas, l’audiència de l’administració o entitat afectada.

Article 9. Informes sobre compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària.

Estabilitat pressupostària del sector públic estatal

1. Amb anterioritat a l’1 d’octubre de cada any, el
ministre d’Economia i Hisenda elevarà al Govern un
informe sobre el grau de compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària de l’exercici immediat anterior així com de l’evolució cíclica real de l’exercici i les
desviacions respecte de la previsió inicial continguda en
l’informe a què es referix l’article 8.2 d’esta llei.
2. El ministre d’Economia i Hisenda informarà el
Consell de Política Fiscal i Financera de les Comunitats
Autònomes i la Comissió Nacional d’Administració Local,
en el seu àmbit respectiu de competència, sobre el grau
de compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària
en l’exercici immediat anterior.
3. Els informes a què es referix este article es publicaran per a coneixement general.
Article 10. Conseqüències derivades de l’incompliment
de l’objectiu d’estabilitat pressupostària.
1. En cas d’apreciar un risc d’incompliment de
l’objectiu d’estabilitat pressupostària, el Govern de la
nació podrà formular una advertència a l’administració
responsable. Formulada la dita advertència, el Govern en
donarà compte perquè en prenga coneixement al Consell
de Política Fiscal i Financera de les Comunitats Autònomes, si l’advertit és una comunitat autònoma, i a la
Comissió Nacional d’Administració Local, si és una entitat
local.
2. L’incompliment de l’objectiu d’estabilitat que consistisca en un major dèficit del fixat requerirà la formulació d’un pla economicofinancer de reequilibri a tres anys,
amb el contingut i abast que preveu esta llei i la Llei Orgànica 5/2001, complementària d’esta.
3. Per a valorar el grau de compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària de cada un dels subjectes compresos en l’àmbit d’aplicació de l’article 2.1 d’esta llei, es
tindrà en compte l’evolució real de l’economia en l’exercici
pressupostari amb relació a la previsió inicial continguda
en l’informe a què es referix l’article 8.2 d’esta llei.
Atenent les circumstàncies recollides en el paràgraf
anterior, el Govern podrà proposar al Consell de Política
Fiscal i Financera de les Comunitats Autònomes i a la
Comissió Nacional d’Administració Local, segons siga
procedent, la no-aplicació a determinades comunitats
autònomes i entitats locals del pla de reequilibri.
4. El compliment de l’objectiu d’estabilitat es tindrà
en compte en l’autorització d’operacions de crèdit i emissions de deute de les comunitats autònomes i de les entitats locals en els termes que preveuen els articles 23
d’esta llei; 9 de la Llei Orgànica 5/2001, de 13 de desembre; 14 de la Llei Orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de
Finançament de les Comunitats Autònomes, i 53 del Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
5. Els subjectes enumerats en l’article 2 de la present
llei que, incomplint les obligacions que s’hi contenen o els
acords que en la seua execució foren adoptats pel Ministeri d’Economia i Hisenda o pel Consell de Política Fiscal i

CAPÍTOL II

SECCIÓ 1a.
Article 11.

ELABORACIÓ DELS PRESSUPOSTOS GENERALS
DE L’ESTAT

Escenari pressupostari plurianual.

Amb caràcter previ al procés d’elaboració dels pressupostos generals de l’Estat, el Ministeri d’Economia i
Hisenda confeccionarà uns escenaris de previsió plurianual referits a ingressos i despeses en els termes que
preveu la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària.
Article 12.

Límit màxim anual de despesa.

L’acord previst en l’article 8 d’esta llei fixarà l’import
que, en el procés d’assignació pressupostària que ha de
culminar amb l’aprovació dels pressupostos generals de
l’Estat de l’exercici següent, constituirà el límit màxim de
despesa no financera del pressupost de l’Estat.
Article 13.

Instrumentació del principi de transparència.

1. En aplicació del principi de transparència,
s’adjuntarà al projecte de Llei de Pressupostos Generals
de l’Estat la informació necessària per a relacionar
l’equilibri, dèficit o superàvit pressupostari amb l’equilibri,
dèficit o superàvit calculat d’acord amb les normes del
Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals.
En cas que es preveja incórrer en dèficit s’hi haurà
d’acompanyar, a més, una memòria plurianual en què es
mostre que l’evolució prevista dels saldos pressupostaris,
computats en termes de capacitat de finançament d’acord
amb la definició continguda en el Sistema Europeu de
Comptes Nacionals i Regionals, garantix l’estabilitat al
llarg del cicle.
A tot l’anterior s’uniran les previsions relatives al
següent: la necessitat de finançament de l’Estat, les inversions de les empreses públiques, la ràtio despesa pública
de l’Estat en relació amb el producte interior brut nacional
i el nivell de deute públic en l’exercici següent.
2. El Ministeri d’Economia i Hisenda informarà el
Consell de Política Fiscal i Financera de les Comunitats
Autònomes i la Comissió Nacional d’Administració Local
sobre el límit de despesa previst en l’article 12 d’esta llei.
Article 14. Correcció de la situació d’incompliment de
l’objectiu d’estabilitat.
1. Quan es presenten els pressupostos dels subjectes compresos en la lletra a) de l’article 2.1 d’esta llei
incomplint l’objectiu d’estabilitat amb un major dèficit del
fixat, o, de manera excepcional, es presenten els pressupostos dels subjectes compresos en la lletra b) de l’article
2.1 d’esta llei en posició de dèficit, el Govern remetrà a les
Corts Generals un pla economicofinancer de reequilibri,
que contindrà la definició de les polítiques d’ingressos i
despeses que siga necessari aplicar per a corregir la dita
situació en el termini màxim dels tres exercicis pressupostaris següents.
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2. Quan concórreguen condicions econòmiques o
administratives no previstes en el moment de l’aprovació
del pla economicofinancer, el Govern podrà remetre a les
Corts Generals un pla rectificatiu del pla inicial.
3. El Pla economicofinancer de reequilibri i, si és el
cas, el pla rectificatiu del pla inicial a què es referixen els
apartats anteriors d’este article es tramitaran d’acord amb
el que disposa l’article 8.3 de la present llei.
SECCIÓ 2a.

GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA

Article 15. Fons de contingència d’execució pressupostària.
1. Dins del límit de despesa fixat anualment per a
l’Estat, s’inclourà una secció pressupostària sota la
rúbrica «Fons de contingència d’execució pressupostària»
per un import del 2 per 100 de l’esmentat límit.
2. Este fons es destinarà, quan siga procedent, a
atendre necessitats, de caràcter no discrecional i no previstes en el pressupost inicialment aprovat, que puguen
presentar-se al llarg de l’exercici.
3. L’aplicació de la dotació inclosa anualment en el
«Fons de contingència d’execució pressupostària» requerirà l’aprovació del Consell de Ministres, a proposta del
ministre d’Economia i Hisenda.
4. El Govern, a través del ministre d’Economia i
Hisenda, remetrà a les comissions de pressupostos del
Congrés dels Diputats i del Senat, i perquè en prenguen
coneixement, un informe trimestral sobre l’aplicació del
«Fons de contingència d’execució pressupostària» del
trimestre immediatament anterior.
5. El romanent de crèdit al final de cada exercici
anual en el «Fons de contingència d’execució pressupostària» no podrà ser objecte d’incorporació a exercicis
posteriors.
Article 16. Modificacions de crèdit.
Els crèdits extraordinaris, suplements de crèdit,
ampliacions i incorporacions de crèdit, en els termes que
preveu la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària i en altres disposicions legals, es finançaran
per mitjà del recurs al «Fons de contingència d’execució
pressupostària» o per mitjà de baixes en altres crèdits.
Sense perjuí del que disposa el paràgraf anterior, les
modificacions de crèdit dels subjectes als quals es referix
la lletra b) de l’article 2.1 d’esta llei, es finançaran en la
forma establida en els articles 54.3 i 57.2 de la Llei 47/2003,
de 26 de novembre, General Pressupostària.
Article 17.

Saldo de liquidació pressupostària.

1. En cas que la liquidació pressupostària dels subjectes enumerats en les lletres a) i b) de l’article 2.1 d’esta
llei presente una situació de dèficit i d’esta manera incomplisca l’objectiu d’estabilitat, el Govern remetrà a les Corts
Generals un pla economicofinancer de reequilibri que
s’ajustarà al que disposa l’article 14 d’esta llei.
2. En cas que la liquidació pressupostària se situe en
una posició de superàvit, este s’aplicarà de la manera
següent:
a) En l’Administració General de l’Estat, reduirà el
seu endeutament net.
b) En el Sistema de la Seguretat Social, s’aplicarà
prioritàriament al Fons de Reserva de la Seguretat Social,
amb la finalitat d’atendre a les necessitats futures del sistema.

SECCIÓ 3a.
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ENS DE DRET PÚBLIC DE L’ARTICLE 2.2

Article 18. Règim aplicable als ens de dret públic compresos en l’article 2.2 d’esta llei.
Els ens de dret públic a què es referix l’article 2.2 de la
present llei, dependents de l’Administració General de
l’Estat, que incórreguen en pèrdues que afecten el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, estaran
obligats a elaborar un informe de gestió sobre les causes
del desequilibri i, si és el cas, un pla de sanejament a mitjà
termini, en el qual s’indicaran les mesures correctores de
caràcter economicofinancer que han d’adoptar els seus
òrgans rectors. El contingut, el termini i el procediment per
a la presentació de l’informe de gestió i del pla de sanejament seran objecte de desplegament reglamentari.
CAPÍTOL III
Estabilitat pressupostària de les entitats locals
Article 19. Instrumentació del principi d’estabilitat pressupostària de les entitats locals.
1. Entre les entitats locals incloses en l’àmbit subjectiu definit en l’article 111 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, la Comissió Nacional
d’Administració Local, a proposta de les associacions de
les entitats locals representades en esta, establirà cada
any aquelles que, en l’àmbit de les seues competències,
ajustaran els seus pressupostos al principi d’estabilitat
pressupostària entés com la situació d’equilibri o de
superàvit computada, al llarg del cicle econòmic, en termes de capacitat de finançament d’acord amb la definició
continguda en el Sistema Europeu de Comptes Nacionals
i Regionals. En cas de no rebre’s proposta en la Comissió
Nacional d’Administració Local, les entitats a què es referix este apartat seran determinades pel Govern.
2. Amb caràcter excepcional, podran presentar dèficit les entitats locals a què es referix l’apartat anterior
quan este es destine a finançar increments d’inversió en
programes destinats a atendre actuacions productives.
L’import del dèficit derivat dels dits programes no
podrà superar el percentatge dels ingressos no financers
liquidats consolidats, considerant els ens esmentats en
l’article 2.1.d) d’esta llei, de l’exercici immediatament
anterior de l’entitat local respectiva que a este efecte establisca la Comissió Nacional d’Administració Local, a proposta de les associacions de les entitats locals representades en esta. Per a este fi, la Comissió Nacional
d’Administració Local haurà de pronunciar-se en el termini improrrogable de quinze dies, dins del límit fixat per
l’article 7.5 d’esta llei per a les entitats locals. Si no es formula cap proposta, el límit individual de cada entitat local
serà fixat pel Govern.
Els programes d’inversions hauran de ser sotmesos a
autorització del Ministeri d’Economia i Hisenda en els termes, amb el contingut i límits establits en l’apartat 1 de
l’article 7 d’esta llei i en la forma que reglamentàriament
s’establisca.
Dels programes d’inversió presentats pels subjectes als
quals es referix este apartat així com de la seua autorització
pel Ministeri d’Economia i Hisenda es donarà coneixement
a la Comissió Nacional d’Administració Local.
3. La resta de les entitats locals, en l’àmbit de les
seues competències, ajustaran els seus pressupostos al
principi d’estabilitat pressupostària entés com la situació
d’equilibri o de superàvit en termes de capacitat de
finançament d’acord amb la definició continguda en el
Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals.
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Article 20. Objectiu d’estabilitat pressupostària de les
entitats locals.
1. El Ministeri d’Economia i Hisenda formularà la
proposta d’objectiu d’estabilitat pressupostària per al
conjunt de les entitats locals, proposta que se sotmetrà a
informe previ de la Comissió Nacional d’Administració
Local abans de la seua aprovació pel Govern.
2. La Comissió Nacional d’Administració Local, que
actuarà com a òrgan de col·laboració entre l’Administració
de l’Estat i les entitats locals respecte de les matèries
compreses en la present llei, disposarà com a màxim de
quinze dies per a l’emissió de l’informe previ a l’acord a
què es referix l’apartat anterior. El dit termini es comptarà
a partir de la recepció de la proposta d’acord en la Secretaria de l’esmentada comissió.
3. Quan l’informe a què es referix l’article 8.2 d’esta
llei preveja un creixement econòmic inferior a la taxa que
a este efecte s’haguera fixat d’acord amb el que disposa
l’article 7.3 d’esta llei, les entitats locals a què es referix
l’apartat 1 de l’article 19 podran presentar dèficit que no
podrà superar el percentatge dels ingressos no financers
consolidats de l’entitat local respectiva que establisca la
Comissió Nacional d’Administració Local, a proposta de
les associacions de les entitats locals representades en
esta. Per a este fi, la Comissió Nacional d’Administració
Local haurà de pronunciar-se en el termini improrrogable
de quinze dies, dins del límit fixat per l’article 8.2 d’esta
llei per a les entitats locals. Si no es formula cap proposta,
el límit individual de cada entitat local serà fixat pel
Govern.
Article 21.

Subministrament d’informació.

1. Per a l’aplicació efectiva del principi de transparència i dels altres principis establits en esta llei, el Ministeri d’Economia i Hisenda podrà demanar de les entitats
locals la informació necessària als efectes indicats en
l’article 5 d’esta llei.
2. La concreció i el procediment de la informació a
subministrar seran objecte de desplegament per orde del
ministre d’Economia i Hisenda, amb un informe previ de
la Comissió Nacional d’Administració Local. Esta orde
establirà així mateix el termini de remissió de la informació, que no excedirà trenta dies naturals comptats des de
la finalització del període temporal fixat per a les remissions periòdiques, i des del fet que determine la variació
de dades respecte de la informació anteriorment enviada
per a les remissions no periòdiques.
3. La informació subministrada contindrà, com a
mínim, els punts següents en funció del període considerat:
a) Per les entitats locals incloses en l’apartat 1 de
l’article 19 d’esta llei, informació trimestral: de la liquidació del pressupost d’ingressos i despeses, o si és el cas,
balanç i compte de resultats dels subjectes compresos en
l’article 2.1.d) d’esta llei.
b) Informació anual:
1. Pressupost general o estats de previsió d’ingressos
i despeses de cada una de les entitats dels subjectes compresos en l’article 2.1.d) d’esta llei.
2. Liquidació del pressupost d’ingressos i despeses
dels subjectes compresos en l’article 2.1.d) d’esta llei.
3. Classificació funcional de la despesa.
4. Obligacions reconegudes enfront de tercers,
vençudes, líquides, exigibles i no satisfetes, no imputades
al pressupost.
5. Avals atorgats.
6. Estat de comptes de tresoreria.
7. Estat del deute.
8. Detall de les operacions sobre actius financers
efectuades pels subjectes compresos en l’article 2.1.d)
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d’esta llei, amb especial referència a les aportacions
financeres a societats mercantils i entitats públiques.
9. Comptes anuals dels subjectes compresos en els
apartats 1.d) i 2 de l’article 2 d’esta llei que estiguen sotmesos al Pla General de Comptabilitat de l’Empresa Privada.
c) Informació no periòdica: detall de totes les unitats
dependents de l’entitat local incloses en l’àmbit d’aplicació
d’esta llei, necessari per a la formació i manteniment d’un
inventari actualitzat pel Ministeri d’Economia i Hisenda.
Article 22. Correcció de les situacions d’incompliment
de l’objectiu d’estabilitat.
1. Les entitats locals que no hagen complit l’objectiu
d’estabilitat fixat en l’article 20 de la present llei estaran
obligades a l’aprovació pel ple de la corporació en el termini de tres mesos des de l’aprovació o liquidació del
pressupost o aprovació del compte general en situació de
desequilibri, d’un pla economicofinancer de reequilibri a
un termini màxim de tres anys.
En este pla es recolliran les activitats a realitzar i les
mesures a adoptar en relació amb la regulació, execució i
gestió de les despeses i dels ingressos, que permeten garantir el retorn a una situació d’estabilitat pressupostària.
2. En el cas de les entitats locals incloses en l’àmbit
subjectiu definit en l’article 111 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, el pla economicofinancer de reequilibri serà remés per a la seua aprovació
al Ministeri d’Economia i Hisenda, que, a més, serà l’òrgan
responsable del seu seguiment, excepte en cas que la
comunitat autònoma en el territori de la qual es trobe
l’entitat local tinga atribuïda en el seu estatut d’autonomia
la competència de tutela financera sobre les entitats
locals.
En este últim supòsit, el pla economicofinancer serà
remés a la corresponent comunitat autònoma, la qual
serà la responsable d’aprovar-lo i fer-ne el seguiment. La
comunitat autònoma concernida haurà de remetre informació al Ministeri d’Economia i Hisenda dels dits plans i
dels resultats del seguiment que efectue sobre estos.
3. Els plans economicofinancers de reequilibri es
remetran, perquè en prenga coneixement, a la Comissió
Nacional d’Administració Local. Es donarà a estos plans la
mateixa publicitat, a efectes exclusivament informatius, que
l’establida per les lleis per als pressupostos de l’entitat.
Article 23. Autorització d’operacions de crèdit i emissió
de deute.
1. L’autorització a les entitats locals per a realitzar
operacions de crèdit i emissions de deute, en compliment
del que establix l’article 53 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, tindrà en compte el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària.
2. Les entitats locals incloses en l’àmbit subjectiu
definit en l’article 111 del Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals que, incomplint l’objectiu
d’estabilitat, tinguen aprovat un pla economicofinancer
de reequilibri hauran de sotmetre a autorització administrativa les operacions de crèdit a llarg termini que pretenguen concertar.
3. Així mateix, les entitats locals mencionades en
l’apartat anterior hauran de sol·licitar autorització per a
concertar qualsevol operació d’endeutament, amb independència del seu termini, quan no hagen presentat el pla
economicofinancer o este no haja sigut aprovat pel Ministeri d’Economia i Hisenda o, si és el cas, per la comunitat
autònoma corresponent.
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4. Les restants entitats locals que incomplisquen
l’objectiu d’estabilitat hauran de sol·licitar autorització per
a concertar operacions de crèdit a llarg termini en els
supòsits recollits en els apartats 1 i 2 de l’article 53 del Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i exposaran, en la corresponent sol·licitud, les mesures de
correcció del desequilibri pressupostari aprovades.
5. Hauran de ser objecte, en tot cas, d’autorització
pel Ministeri d’Economia i Hisenda les operacions recollides en l’apartat 5 de l’article 53 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals abans esmentat.
Article 24. Central d’informació.
El Ministeri d’Economia i Hisenda mantindrà una central de dades de caràcter públic que proveïsca la informació sobre les operacions de crèdit, l’emissió de deute o
qualsevol altra apel·lació de crèdit o assumpció de riscos
i les càrregues financeres que en deriven, concertades per
l’Administració General de les entitats locals i la resta de
subjectes dependents d’esta, als quals es fa referència en
l’article 2.1.d) i 2.2 d’esta llei, en els termes de l’article 55
del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març.
Article 25. Règim aplicable als ens de dret públic compresos en l’article 2.2 d’esta llei.
Els ens de dret públic als quals es referix l’article 2.2
de la present llei, dependents de les entitats locals, que
incórreguen en pèrdues que afecten el compliment de
l’objectiu d’estabilitat pressupostària estaran obligats a
elaborar un informe de gestió, dirigit al ple de la corporació, sobre les causes del desequilibri i, si és el cas, un pla
de sanejament a mitjà termini, en el qual s’indicaran les
mesures correctores de caràcter economicofinancer que
s’han d’adoptar pels seus òrgans rectors. El contingut, el
termini i el procediment per a la presentació de l’informe
de gestió i del pla de sanejament seran objecte de desplegament reglamentari.
Disposició addicional única. No assumpció per l’Estat
d’obligacions contretes per altres administracions.
L’Estat no assumirà ni respondrà dels compromisos
de les comunitats autònomes, de les entitats locals i dels
ens vinculats o que en depenguen, sense perjuí de les
garanties financeres mútues per a la realització conjunta
de projectes específics.
Disposició transitòria primera. Determinació transitòria
dels llindars de creixement econòmic a què es referix
l’article 7 d’esta llei.
1. En els dos primers pressupostos l’elaboració dels
quals haja d’iniciar-se a partir de l’1 de gener de 2008, la
taxa de variació del producte interior brut nacional real que
determine el llindar de creixement econòmic per davall del
qual l’Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals
de l’article 19.1 d’esta llei poden presentar dèficit serà del 2
per 100 del producte interior brut nacional.
2. Així mateix, en els dos primers pressupostos
l’elaboració dels quals s’inicie a partir de l’1 de gener de
2008 la taxa de variació del producte interior brut nacional
real que determine el llindar de creixement econòmic per
damunt del qual l’Estat, les comunitats autònomes i les
entitats locals de l’article 19.1 d’esta llei han de presentar
superàvit serà del 3 per 100 del producte interior brut
nacional.
3. Transcorregut el període inicial a què es referixen
els apartats anteriors, o abans de la dita data si concorren
circumstàncies excepcionals que així ho aconsellen, les
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taxes de variació es fixaran en la forma establida en
l’article 7.3 d’esta llei.
Disposició transitòria segona. Règim dels plans de sanejament aprovats abans de l’entrada en vigor de la llei.
1. Els plans economicofinancers de sanejament de
les comunitats autònomes o entitats locals de l’article 19.1
d’esta llei, aprovats com a conseqüència de pressupostos
l’elaboració dels quals havia d’iniciar-se amb anterioritat
a l’1 de gener de 2007, continuaran transitòriament en
vigor pel termini inicial per al qual van ser aprovats.
En este cas, les comunitats autònomes o entitats
locals podran presentar dèficit en els exercicis per als
quals, quant a la situació del cicle econòmic, així es preveja o quan este es destine a finançar increments
d’inversió en programes destinats a atendre actuacions
productives, en els termes establits a este efecte en els
articles 7 i 8 d’esta llei.
Els dèficits autoritzats a l’empara dels dits preceptes
són addicionals als previstos en els plans de sanejament
que continuen en vigor.
2. El seguiment del compliment i execució dels plans
economicofinancers de sanejament a què es referix
l’apartat anterior es durà a terme segons la base d’entitats
que constituïen el seu sector d’administracions públiques
en el moment en què van ser aprovats.
Disposició final primera.

Caràcter bàsic de la Llei.

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.
Disposició final segona. Caràcter bàsic de les normes de
desplegament.
Les normes que, en desplegament d’esta llei, aprove
l’Administració General de l’Estat, tindran caràcter de
bàsiques quan constituïsquen el complement necessari
respecte a les normes que tinguen atribuïda la dita naturalesa d’acord amb la disposició final primera.
Disposició final tercera. Desplegament normatiu de la
llei.
1. Es faculta el Consell de Ministres, en l’àmbit de les
seues competències, per a dictar totes les disposicions
reglamentàries que siguen necessàries per al desplegament de la present llei, així com per a acordar les mesures
necessàries per a garantir l’efectiva implantació dels principis establits en esta llei.
2. Per a fer efectiu el compliment del principi de
transparència, mitjançant una orde del ministre
d’Economia i Hisenda, amb un informe previ del Consell
de Política Fiscal i Financera de les Comunitats Autònomes en el que afecte estes, es determinaran les dades i els
documents objecte de publicació periòdica per a coneixement general, els terminis per a la seua publicació, i la
manera com aquells hagen de publicar-se.
3. Les normes d’elaboració dels pressupostos generals de l’Estat, així com dels escenaris pressupostaris
plurianuals, seran aprovades per orde del Ministeri
d’Economia i Hisenda.
Disposició final quarta.

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
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terme, segons el que establix l’article 64 de la Llei Orgànica de Reintegració i Amillorament del Règim Foral de
Navarra, d’acord amb el que disposa el conveni econòmic
entre l’Estat i la Comunitat Foral de Navarra.
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2. En virtut del seu règim foral, l’aplicació a la comunitat autònoma del País Basc del que disposa esta llei es
considerarà sense perjuí del que disposa la Llei del Concert Econòmic.
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