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CAP DE L’ESTAT

 9289 LLEI ORGÀNICA 3/2006, de 26 de maig, de 
reforma de la Llei orgànica 5/2001, de 13 de 
desembre, complementària de la Llei gene-
ral d’estabilitat pressupostària. («BOE» 126, 
de 27-5-2006.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei orgà-
nica.

Sapigueu: que les Corts Generals han aprovat la Llei 
orgànica següent i jo la sanciono.

PREÀMBUL

La Llei 18/2001, de 12 de desembre, general d’estabili-
tat pressupostària, està acompanyada de la Llei orgànica 
5/2001, de 13 de desembre, complementària d’aquella.

La Llei orgànica 5/2001, de 13 de desembre, té per 
objecte establir mecanismes de coordinació entre la 
hisenda pública estatal i les de les comunitats autònomes 
en matèria pressupostària, tal com preveu l’article 156.1 
de la Constitució, i complementa la Llei 18/2001, general 
d’estabilitat pressupostària, i s’instrumenta en una norma 
autònoma atès que, a diferència d’aquella, té el caràcter 
de Llei orgànica.

És per això que la Llei 15/2006, de reforma de la Llei 
18/2001, de 12 de desembre, general d’estabilitat pressu-
postària, ha d’anar acompanyada, en paral·lel, d’una 
norma amb rang de llei orgànica que modifiqui la Llei 
orgànica 5/2001, de 13 de desembre, complementària 
d’aquella.

Tal com passa amb les lleis reformades, la interpreta-
ció i aplicació de les dues lleis de reforma s’ha de produir 
sempre de manera unitària, i les dues normes han de ser 
instruments al servei d’objectius idèntics de política eco-
nòmica.

I

L’existència de regles fiscals que regulin el comporta-
ment dels responsables polítics contribueix a millorar les 
expectatives dels agents econòmics i incentiva una assig-
nació de la despesa pública més eficient.

En el marc d’aquesta necessària racionalització nor-
mativa, Espanya s’ha dotat d’una legislació específica 
destinada a garantir la disciplina fiscal mitjançant la Llei 
18/2001, de 12 de desembre, general d’estabilitat pressu-
postària, i la Llei orgànica 5/2001, de 13 de desembre, 
complementària d’aquella.

Aquests instruments s’han mostrat eficaços en deter-
minats aspectes, però no obstant això, en altres aspectes, 
l’experiència de la seva aplicació ha posat de manifest 
insuficiències de les lleis d’estabilitat que exigeixen la 
seva modificació per adaptar-les a la realitat d’un Estat 
descentralitzat en el qual concorren diverses administra-
cions i a les exigències de la política econòmica.

El primer element que cal reformar és el mecanisme 
d’interacció entre les diferents administracions per asse-
gurar el respecte de les lleis d’estabilitat a l’autonomia 
financera de les comunitats autònomes.

El compromís amb l’estabilitat pressupostària és un 
bé col·lectiu beneficiós per al conjunt dels ciutadans que 
només es pot aconseguir si té la implicació de tots els 
responsables de la hisenda pública, tant en l’àmbit estatal 
com en l’autonòmic i local. Els recursos d’inconstitucio-
nalitat que diverses comunitats autònomes van interpo-

sar davant el Tribunal Constitucional contra les lleis d’es-
tabilitat revelen, a reserva del judici que a la fi emeti 
l’intèrpret suprem de la nostra Carta Magna, que les lleis 
vigents no han aconseguit promoure el suport necessari 
de les administracions perquè els seus fins siguin assoli-
bles.

És per això que aquesta reforma introdueix un nou 
mecanisme per determinar l’objectiu d’estabilitat de les 
administracions públiques territorials i els seus respectius 
sectors públics, amb suport en el diàleg i la negociació. 
Així, l’objectiu d’estabilitat de cada comunitat autònoma 
s’ha d’acordar amb el Ministeri d’Economia i Hisenda 
després d’una negociació bilateral, sense perjudici que, 
en última instància, correspongui a les Corts Generals i al 
Govern 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 uneix, per tant, el 
respecte a l’autonomia financera amb els objectius de 
política econòmica general.

És també per la necessitat de potenciar els principis 
constitucionals de solidaritat, cooperació, coordinació i 
lleialtat recíproca entre les diferents entitats territorials 
que es reforça el paper del Consell de Política Fiscal i 
Financera de les Comunitats Autònomes com a òrgan de 
coordinació multilateral entre l’Administració General de 
l’Estat i les comunitats autònomes.

II

El segon element que cal reformar és la regulació de 
les obligacions de subministrament d’informació per des-
envolupar amb més decisió el principi de transparència.

Si bé la Llei 18/2001, de 12 de desembre, general d’es-
tabilitat pressupostària, que es reforma, enuncia el prin-
cipi de transparència, la seva aplicació concreta no s’hi 
recollia expressament, motiu pel qual l’aplicació del prin-
cipi ha estat deficient en alguns casos.

La transparència en l’execució i liquidació dels pressu-
postos públics és un requisit imprescindible perquè els 
beneficis que s’esperen de l’existència de regles fiscals 
clares i precises tinguin efectes positius sobre l’activitat 
econòmica. En un context en què és obligat respectar 
l’autonomia de cada administració, la transparència i la 
informació són les principals eines per disciplinar les 
decisions dels gestors de la política econòmica, i perme-
tre el control efectiu dels agents econòmics en el seu 
àmbit d’actuació i el control democràtic dels ciutadans a 
través del procés polític.

En aquest sentit, amb la present reforma es milloren i 
expliciten les obligacions relatives a la circulació d’infor-
mació entre els diferents agents territorials, directament i 
a través del Consell de Política Fiscal i Financera, així com 
l’accés dels ciutadans a aquesta informació.

III

Les lleis vigents apliquen el principi d’estabilitat amb 
rigidesa, independentment de la situació econòmica, de 
manera que no només es perd capacitat per combatre el 
cicle, sinó que fins i tot es podien implementar polítiques 
de caràcter procíclic. Si bé l’equilibri en els comptes 
públics és un element essencial d’una política econòmica 
sostenible en el temps, s’ha d’instrumentar adaptant-lo a 
la situació cíclica de l’economia per suavitzar-ne les oscil-
lacions. Per això, s’ha d’exigir un superàvit en les situa-
cions en què l’economia creix per damunt del seu poten-
cial, que s’ha de fer servir per compensar els dèficits quan 
l’economia està en la situació contrària. En definitiva, es 
tracta d’adaptar la política pressupostària al cicle econò-
mic amb la finalitat de suavitzar-lo.

No obstant això, la determinació de la posició cíclica 
de l’economia i les seves conseqüències sobre el signe de 
la política pressupostària s’ha de sotmetre a una regula-
ció explícita i ha de seguir un procediment transparent.
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D’altra banda i amb un límit agregat per al conjunt de 
les administracions, s’han d’autoritzar els programes d’in-
versions que acreditin un impacte significatiu sobre l’aug-
ment de la productivitat. Aquests programes d’inversió 
s’han de finançar en una part significativa, en cap cas 
inferior al 30%, amb estalvi brut de l’administració corres-
ponent i només en part amb endeutament. El límit de les 
inversions que poden rebre aquest tractament s’estableix 
en un 0,5% del producte interior brut previst per a cada 
exercici. Aquest criteri és independent del dèficit cíclic 
que s’acordi i dels dèficits en què es pugui incórrer en el 
període d’aplicació dels plans economicofinancers de 
reequilibri, però es pot limitar en funció del volum i l’evo-
lució del deute viu.

Article únic. Modificacions de la Llei orgànica 5/2001, de 
13 de desembre, complementària a la Llei general 
d’estabilitat pressupostària.

Es modifiquen els preceptes següents de la Llei orgà-
nica 5/2001, de 13 de desembre, complementària a la Llei 
general d’estabilitat pressupostària.

U. Es modifica l’article 3 de la Llei orgànica 5/2001, 
de 13 de desembre, complementària a la Llei general d’es-
tabilitat pressupostària, que queda redactat en els termes 
següents:

Article 3. Instrumentació del principi d’estabilitat 
pressupostària per les comunitats autònomes.

1. L’elaboració, aprovació i execució dels pres-
supostos de les comunitats autònomes s’ha de dur a 
terme amb caràcter general en equilibri o superàvit, 
computat en termes de capacitat de finançament 
d’acord amb la definició inclosa al Sistema Europeu 
de Comptes Nacionals i Regionals.

Excepcionalment i dins del límit màxim del 0,75 
per cent del producte interior brut nacional per a 
totes aquestes, les comunitats autònomes poden 
presentar dèficit en els exercicis per als quals, sobre 
la base de l’informe que preveu l’apartat 2 de l’arti-
cle 8 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, general 
d’estabilitat pressupostària, es prevegi un creixe-
ment inferior a la taxa de variació del producte inte-
rior brut nacional real a què es refereix l’article 7.3 de 
la dita Llei. En aquest supòsit, la comunitat autò-
noma que prevegi incórrer en dèficit ha de presentar 
al Ministeri d’Economia i Hisenda una memòria plu-
rianual en què es mostri que l’evolució prevista dels 
saldos pressupostaris, computats de la manera que 
estableix el paràgraf anterior d’aquest apartat, 
garanteix l’estabilitat al llarg del cicle.

Amb independència de l’objectiu d’estabilitat 
fixat per al conjunt del sector públic i per a cada un 
dels grups d’agents que s’hi inclouen, d’acord amb 
el que preveu l’article 8 de la Llei 18/2001, de 12 de 
desembre, general d’estabilitat pressupostària, així 
com del fixat individualment per a cada comunitat 
autònoma i, si s’escau, addicionalment al dèficit que 
fixen els objectius esmentats, amb caràcter excepci-
onal poden presentar dèficit quan es destini a finan-
çar increments d’inversió en programes destinats a 
atendre actuacions productives, incloses les desti-
nades a recerca, desenvolupament i innovació. L’im-
port del dèficit derivat d’aquests programes no pot 
superar el 0,25 per cent del producte interior brut 
regional en còmput anual de la respectiva comunitat 
autònoma.

Correspon al Ministeri d’Economia i Hisenda, a 
partir dels criteris generals establerts pel Consell de 
Política Fiscal i Financera de les Comunitats Autòno-
mes i per produir els efectes que preveu aquest 
article, autoritzar els programes d’inversions de les 
comunitats autònomes, per a la qual cosa s’ha de 

tenir en compte la contribució d’aquests projectes a 
millorar la productivitat de l’economia i el nivell 
d’endeutament de la comunitat autònoma. En qual-
sevol cas, el programa d’inversió ha de ser finançat 
almenys en un 30 per cent amb estalvi brut de l’Ad-
ministració proponent.

S’ha de donar coneixement dels esmentats pro-
grames d’inversió, així com de la seva autorització 
per part del Ministeri d’Economia i Hisenda, al Con-
sell de Política Fiscal i Financera de les Comunitats 
Autònomes.

2. Les comunitats autònomes han d’adoptar 
les mesures legislatives i administratives que consi-
derin convenients per adequar-les a l’aplicació del 
principi d’estabilitat pressupostària.

3. Els governs central i autonòmics han de vet-
llar per l’aplicació del principi d’estabilitat pressu-
postària en l’àmbit del sector públic, sense perjudici 
de les competències del Consell de Política Fiscal de 
les Comunitats Autònomes.

Dos. Es modifica l’article 4 de la Llei orgànica 5/2001, 
de 13 de desembre, complementària a la Llei general d’es-
tabilitat pressupostària, que queda redactat en els termes 
següents:

«Article 4. Consell de Política Fiscal i Financera de 
les Comunitats Autònomes.

El Consell de Política Fiscal i Financera de les 
Comunitats Autònomes actua com a òrgan de coor-
dinació entre l’Estat i les comunitats autònomes per 
complir els principis rectors d’aquesta Llei orgànica. 
Tant el Consell com les comunitats autònomes que 
hi estan representades han de respectar, en tot cas, 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària que preveu 
l’article 8 de la Llei 18/2001, general d’estabilitat 
pressupostària.»

Tres. Es modifica l’article 5 de la Llei orgànica 5/2001, 
de 13 de desembre, complementària a la Llei general d’es-
tabilitat pressupostària, que queda redactat en els termes 
següents:

«Article 5. Procediment de fixació de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària de les comunitats 
autònomes.

1. L’acord de fixació de les taxes de variació del 
producte interior brut nacional, que determini els 
llindars de creixement econòmic que preveu l’article 
7.3 de la Llei general d’estabilitat pressupostària, ha 
de ser objecte d’un informe del Consell de Política 
Fiscal i Financera de les Comunitats Autònomes 
amb caràcter previ a la seva adopció, que ha d’eme-
tre l’informe en el termini improrrogable d’un mes 
des de la recepció de la proposta a la Secretaria Per-
manent del Consell.

2. El Ministeri d’Economia i Hisenda, abans 
d’elaborar la proposta d’objectiu d’estabilitat pres-
supostària per al conjunt de les comunitats autòno-
mes, previst a l’article 8.1 de la Llei 18/2001, general 
d’estabilitat pressupostària, ha d’obrir un període de 
consultes amb cadascuna de les comunitats autòno-
mes, per un termini comú de quinze dies, transcorre-
gut el qual ha de formular la proposta d’objectiu 
d’estabilitat pressupostària per al seu conjunt, que 
s’ha de sotmetre a l’informe previ del Consell de 
Política Fiscal i Financera de les Comunitats Autòno-
mes, abans que l’aprovi el Govern.

El Consell de Política Fiscal i Financera de les 
Comunitats Autònomes disposa com a màxim de 
quinze dies per emetre l’informe previ a l’acord a 
què es refereix el paràgraf anterior. Aquest termini 
es compta a partir de la recepció de la proposta 
d’acord a la Secretaria Permanent del Consell.
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3. Aprovat pel Govern l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària en les condicions que estableix l’arti-
cle 8.1 de la Llei 18/2001, general d’estabilitat pres-
supostària, el Ministeri d’Economia i Hisenda i els 
representants de cada comunitat autònoma en el 
Consell de Política Fiscal i Financera han de negociar 
bilateralment l’objectiu d’estabilitat pressupostària 
corresponent a cadascuna de les comunitats autò-
nomes; poden tenir en compte, entre d’altres, la 
situació econòmica, el nivell de competències assu-
mit, el nivell d’endeutament, així com les necessitats 
o el dèficit d’infraestructures o equipaments neces-
saris. El procés de negociació s’ha de portar a terme 
en el termini comú d’un mes a comptar de l’aprova-
ció per part del Govern de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària a què es refereix l’article 8.1 de la Llei 
general d’estabilitat pressupostària.

L’objectiu individual s’ha d’expressar en percen-
tatge sobre el producte interior brut regional de 
cada comunitat autònoma, ha de ser compatible 
amb l’objectiu individual de la la resta de comuni-
tats autònomes i amb el conjunt fixat per a totes.

Si no s’arriba a un acord amb el procediment 
assenyalat abans, el Ministeri d’Economia i Hisenda 
ha de determinar l’objectiu d’estabilitat aplicable a 
la comunitat o comunitats autònomes correspo-
nents. En aquest cas, per fixar l’objectiu s’ha de tenir 
en compte l’esforç fiscal diferencial derivat de l’exer-
cici per part de la comunitat autònoma de la seva 
capacitat normativa.

4. Una vegada convinguts o determinats els 
objectius d’estabilitat pressupostària per a totes i 
cadascuna de les comunitats autònomes per algun 
dels procediments als quals es refereix l’apartat 
anterior, el Govern de la nació, amb l’informe previ 
del Consell de Política Fiscal i Financera de les 
Comunitats Autònomes, que s’ha de pronunciar en 
el termini improrrogable de quinze dies, ha d’esta-
blir els objectius d’estabilitat pressupostària per a 
totes i cadascuna de les comunitats autònomes.»

Quatre. Es modifica l’article 6 de la Llei orgànica 
5/2001, de 13 de desembre, complementària a la Llei 
general d’estabilitat pressupostària, que queda redactat 
en els termes següents:

«Article 6. Subministrament d’informació.

1. Per a l’aplicació efectiva del principi de trans-
parència i dels altres principis que estableix la Llei, 
el Ministeri d’Economia i Hisenda ha de recollir de 
les comunitats autònomes la informació necessària 
als efectes que indica l’article 5 de la Llei 18/2001, 
general d’estabilitat pressupostària.

La concreció i procediment de la informació que 
s’ha de subministrar han de ser objecte de desplega-
ment per una ordre del ministre d’Economia i 
Hisenda, amb l’informe previ del Consell de Política 
Fiscal i Financera de les Comunitats Autònomes. 
Aquesta ordre ha d’establir així mateix el termini de 
remissió de la informació, que no ha d’excedir un 
mes comptat des de la finalització del corresponent 
període temporal fixat per a les remissions periòdi-
ques, i des del fet que determini la variació de dades 
respecte de la informació anteriorment enviada per 
a les remissions no periòdiques.

La informació subministrada ha de contenir, 
com a mínim, les qüestions següents en funció del 
període considerat:

a) Informació trimestral: liquidació del pressu-
post d’ingressos i despeses, o si s’escau, balanç i 
compte de resultats dels subjectes inclosos a l’arti-
cle 2.1.c) de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, 
general d’estabilitat pressupostària.

b) Informació anual:

1. Pressupost general o estats financers inicials 
de cadascuna de les entitats dels subjectes inclosos 
a l’article 2.1.c) de la Llei 18/2001, de 12 de desem-
bre, general d’estabilitat pressupostària.

2. Liquidació del pressupost d’ingressos i des-
peses dels subjectes inclosos a l’article 2.1.c) de la 
Llei 18/2001, de 12 de desembre, general d’estabili-
tat pressupostària.

3. Classificació funcional de la despesa.
4. Obligacions reconegudes davant 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 finan-

cers efectuades pels subjectes inclosos a l’article 
2.1.c) de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, general 
d’estabilitat pressupostària, amb especial referència 
a les aportacions financeres a societats mercantils i 
entitats públiques.

9. Comptes anuals dels subjectes inclosos als 
apartats 1.c) i 2 de l’article 2 de la Llei 18/2001, de 12 
de desembre, general d’estabilitat pressupostària, 
que estiguin sotmesos al Pla general de comptabili-
tat de l’empresa privada.

c) Informació no periòdica: detall de totes les 
unitats dependents de la comunitat autònoma inclo-
ses en l’àmbit d’aplicació de la Llei 18/2001, de 12 de 
desembre, general d’estabilitat pressupostària, 
necessari per a la formació i manteniment d’un 
inventari actualitzat pel Ministeri d’Economia i 
Hisenda.»

Cinc. Es modifica l’article 7 de la Llei orgànica 5/2001, 
de 13 de desembre, complementària a la Llei general d’es-
tabilitat pressupostària, que queda redactat en els termes 
següents:

«Article 7. Conseqüències derivades de l’incompli-
ment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària.

1. En cas que s’apreciï un risc d’incompliment 
de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, el Govern 
de la nació pot formular una advertència a la comu-
nitat autònoma responsable. Formulada aquesta 
advertència, el Govern n’ha de donar compte al Con-
sell de Política Fiscal i Financera de les Comunitats 
Autònomes.

2. L’incompliment de l’objectiu d’estabilitat que 
consisteixi en més dèficit del fixat requereix la for-
mulació d’un pla economicofinancer de reequilibri a 
un termini màxim de tres anys, amb el contingut i 
abast que preveu aquesta Llei orgànica.

Per valorar el grau de compliment de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària dels subjectes inclosos 
en l’àmbit d’aplicació de l’article 2.1.c) de la Llei 
18/2001, de 12 de desembre, general d’estabilitat 
pressupostària, s’han de tenir en compte l’evolució 
real de l’economia en l’exercici pressupostari amb 
relació a la previsió inicial inclosa a l’informe a què 
es refereix l’article 8.2 de la Llei 18/2001, de 12 de 
desembre, general d’estabilitat pressupostària.

Atenent les circumstàncies que recull el paràgraf 
anterior, el Govern pot proposar al Consell de Polí-
tica Fiscal i Financera de les Comunitats Autònomes 
que no s’apliqui a determinades comunitats autòno-
mes l’exigència de presentar el pla de reequilibri a 
què es refereix l’article 8 d’aquesta Llei.

L’incompliment de l’objectiu d’estabilitat que 
consisteixi en menys superàvit que el fixat obliga a 
presentar un informe al Consell de Política Fiscal i 
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Financera de les Comunitats Autònomes en què es 
justifiqui el manteniment de l’equilibri al llarg del 
cicle econòmic.

3. L’incompliment de l’objectiu d’estabilitat 
s’ha de tenir en compte en l’autorització d’opera-
cions de crèdit i emissions de deute de les comuni-
tats autònomes en els termes que preveuen els arti-
cles 9 d’aquesta Llei orgànica, de 13 de desembre, i 
14 de la Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de 
finançament de les comunitats autònomes.

4. Les comunitats autònomes que, incomplint 
les obligacions incloses en aquesta Llei orgànica o 
els acords que, en la seva execució, hagin adoptat el 
Ministeri d’Economia i Hisenda o el Consell de Polí-
tica Fiscal i Financera de les Comunitats Autònomes, 
provoquin o contribueixin a produir l’incompliment 
de les obligacions assumides per Espanya davant de 
la Unió Europea com a conseqüència del Pacte d’es-
tabilitat i creixement, han d’assumir en la part que 
els sigui imputable les responsabilitats que hagin 
derivat d’aquest incompliment.

En el procés d’assumpció de responsabilitat 
financera a què es refereix el paràgraf anterior s’ha 
de garantir, en tot cas, l’audiència de la comunitat 
autònoma afectada.»

Sis. Es modifica l’article 8 de la Llei orgànica 5/2001, 
de 13 de desembre, complementària a la Llei general d’es-
tabilitat pressupostària, que queda redactat en els termes 
següents:

«Article 8. Plans economicofinancers de reequili-
bri.

1. Les comunitats autònomes que hagin apro-
vat els seus pressupostos incomplint l’objectiu d’es-
tabilitat amb més dèficit que el fixat estan obligades 
a elaborar un pla economicofinancer de reequilibri.

El pla economicofinancer a què es refereixen 
aquest article i l’article 7.2 d’aquesta Llei ha de con-
tenir la definició de les polítiques d’ingressos i de 
despeses que ha d’aplicar la comunitat autònoma 
per corregir la situació d’incompliment de l’objectiu 
d’estabilitat en el termini màxim dels tres exercicis 
pressupostaris següents.

No obstant això, quan el Govern de la nació, ate-
nent les circumstàncies a què es refereix el paràgraf 
segon de l’article 7.2 d’aquesta Llei, ho proposi, el 
Consell de Política Fiscal i Financera de les Comuni-
tats Autònomes pot eximir de l’obligació de presen-
tar el pla economicofinancer.

2. El pla economicofinancer de reequilibri s’ha 
de remetre al Consell de Política Fiscal i Financera 
de les Comunitats Autònomes en el termini d’un 
mes des de l’aprovació o liquidació dels pressupos-
tos de la comunitat autònoma que incorri en els 
supòsits que preveuen l’apartat 1 d’aquest article i 
l’article 7.2 d’aquesta Llei. A aquests efectes, en el 
cas de pressupost liquidat, el termini d’un mes 
comença a comptar des de la celebració del Consell 
de Política Fiscal i Financera a què es refereix l’arti-
cle 9.2 de la Llei 18/2001, general d’estabilitat pres-
supostària.

3. El Consell de Política Fiscal i Financera de les 
Comunitats Autònomes ha de comprovar la idoneï-
tat de les mesures incloses al pla a què es refereixen 
els apartats anteriors, i l’adequació de les seves pre-
visions a l’objectiu d’estabilitat que s’hagi fixat per a 
les comunitats autònomes.

4. Si el Consell de Política Fiscal i Financera de 
les Comunitats Autònomes considera que les mesu-
res incloses al pla presentat no garanteixen la cor-
recció de la situació de desequilibri, el Consell, a 
través de la seva Secretaria Permanent, ha de reque-

rir la comunitat autònoma per a la presentació d’un 
nou pla, en el termini d’un mes.

5. El Ministeri d’Economia i Hisenda és l’òrgan 
responsable del seguiment i recepció de la justifica-
ció de les actuacions adreçades a corregir el dese-
quilibri, per a la qual cosa ha de sol·licitar a les 
comunitats autònomes la informació que necessiti. 
Així mateix, la comunitat autònoma ha de remetre al 
Consell de Política Fiscal i Financera anualment, 
abans del fi del primer semestre, un informe sobre 
el seguiment i compliment del pla economicofinan-
cer.

6. Quan concorrin condicions econòmiques 
diferents de les previstes en el moment d’aprovar el 
pla economicofinancer, la comunitat autònoma pot 
remetre al Consell de Política Fiscal i Financera de 
les Comunitats Autònomes un pla de rectificació del 
pla inicial, que s’ha de tramitar d’acord amb el pro-
cediment que preveu aquest article.»

Set. Es modifica l’article 9 de la Llei orgànica 5/2001, 
de 13 de desembre, complementària a la Llei general d’es-
tabilitat pressupostària, que queda redactat en els termes 
següents:

«Article 9. Autorització d’operacions de crèdit i 
emissió de deute.

L’autorització de l’Estat a les comunitats autòno-
mes per dur a terme operacions de crèdit i emis-
sions de deute, en compliment del que estableix 
l’article 14.3 de la Llei orgànica 8/1980, de 22 de 
setembre, de finançament de les comunitats autò-
nomes, ha de tenir en compte el compliment dels 
objectius d’estabilitat pressupostària fixats en cada 
cas, així com la resta de les obligacions que esta-
bleix aquesta Llei orgànica.

En els supòsits d’incompliment de l’objectiu 
d’estabilitat que consisteixi en més dèficit que el 
fixat, totes les operacions d’endeutament de la 
comunitat autònoma necessiten l’autorització de 
l’Estat. No obstant això, si la comunitat autònoma 
ha presentat el pla economicofinancer a què es refe-
reix l’article 7 d’aquesta Llei orgànica al Consell de 
Política Fiscal i Financera de les Comunitats Autòno-
mes i les mesures que inclou les ha declarat idònies 
aquest Consell, les operacions de crèdit a curt ter-
mini que no siguin considerades finançament exte-
rior no necessiten l’autorització de l’Estat.»

Vuit. Es modifica l’article 10 de la Llei orgànica 5/2001, 
de 13 de desembre, complementària a la Llei general d’es-
tabilitat pressupostària, que queda redactat en els termes 
següents:

«Article 10. Central d’informació.

1. El Ministeri d’Economia i Hisenda ha de 
mantenir una central d’informació, de caràcter 
públic, que proveeixi d’informació sobre les opera-
cions de crèdit, l’emissió de deute o qualsevol altra 
apel·lació de crèdit o assumpció de riscos i les càrre-
gues financeres que en deriven, concertades per 
l’Administració de les comunitats autònomes i altres 
subjectes que en depenen, a què fa referència l’arti-
cle 2.1.c) i 2.2 de la Llei 18/2001, general d’estabilitat 
pressupostària.

Així mateix la central d’informació ha de proveir 
d’informació sobre la subministrada per les comuni-
tats autònomes d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 6 d’aquesta Llei.

2. A aquests efectes, els bancs, les caixes d’es-
talvis i altres entitats financeres, així com les dife-
rents administracions públiques, han de remetre les 
dades necessàries, de la manera que es determini 
per reglament.
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3. El Banc d’Espanya ha de col·laborar amb els 
òrgans competents del Ministeri d’Economia i 
Hisenda mitjançant el subministrament de la infor-
mació que rebi relacionada amb les operacions de 
crèdit de les comunitats autònomes.

4. Amb independència d’això, els òrgans com-
petents del Ministeri d’Economia i Hisenda poden 
requerir el Banc d’Espanya per a l’obtenció d’altres 
dades concretes relatives a l’endeutament de les 
comunitats autònomes en els termes que es fixin 
per reglament.

5. La informació que figura a la central a què es 
refereix aquest article ha d’estar a disposició del 
Consell de Política Fiscal i Financera de les Comuni-
tats Autònomes que, mitjançant un acord, ha de 
determinar la forma i periodicitat en què la Secretà-
ria del Consell ha de publicar per a coneixement 
general la informació que figura a la central.»

Nou. Es modifica l’article 11 de la Llei orgànica 
5/2001, de 13 de desembre, complementària a la Llei 
general d’estabilitat pressupostària, que queda redactat 
en els termes següents:

«Article 11. Règim aplicable als ens de dret públic 
inclosos a l’article 2.2 de la Llei 18/2001, general 
d’estabilitat pressupostària.

Les comunitats autònomes són competents per 
adoptar les mesures necessàries que garanteixin 
l’aplicació del principi d’estabilitat pressupostària tal 
com defineix l’article 3.3 de la Llei 18/2001, general 
d’estabilitat pressupostària, i corregir les situacions 
de desequilibri que s’hagin pogut produir respecte 
dels subjectes enumerats a l’article 2.2 d’aquella 
Llei.

Sense perjudici d’això, el Ministeri d’Economia i 
Hisenda pot recollir de les comunitats autònomes 
informació relativa a la programació financera a 
mitjà i llarg termini dels ingressos i despeses, així 
com dels plans d’inversió i endeutament previstos, 
tot això referit als ens de dret públic inclosos a l’arti-
cle 2.2 de la Llei 18/2001, general d’estabilitat pres-
supostària, que en depenguin.»

Disposició addicional. No assumpció per l’Estat d’obli-
gacions contretes per les comunitats autònomes.

L’Estat no assumeix els compromisos de les comuni-
tats autònomes i dels ens vinculats o que en depenen, ni 
en respon, sense perjudici de les garanties financeres 
mútues per dur a terme conjuntament projectes especí-
fics.

Disposició transitòria. Del règim dels plans de saneja-
ment aprovats abans de l’entrada en vigor de la Llei.

U. Els plans economicofinancers de sanejament de 
les comunitats autònomes o entitat Local de l’article 19.1 
la Llei 18/2001, de 12 de desembre, general d’estabilitat 
pressupostària, aprovats abans de l’entrada en vigor 
d’aquesta Llei, continuen transitòriament en vigor pel ter-
mini inicial per al qual es van aprovar.

En aquest cas, les comunitats autònomes poden pre-
sentar dèficit en els exercicis per als quals, per raó de la 
situació del cicle econòmic, es prevegi així o quan aquest 
dèficit es destini a finançar increments d’inversió en pro-
grames destinats a atendre actuacions productives, en els 
termes que estableixen a l’efecte els articles 7 i 8 de la Llei 
general d’estabilitat pressupostària i 3 de la Llei orgànica 
5/2001, de 13 de desembre, complementària d’aquella, i 
els dèficits autoritzats a l’empara d’aquests preceptes són 
addicionals als que preveuen els plans de sanejament que 
continuïn en vigor.

Dos. El seguiment del compliment i l’execució dels 
plans economicofinancers de sanejament a què es refe-
reix l’apartat anterior s’ha de portar a terme en funció de 
la base d’entitats que constituïen el seu sector administra-
cions públiques en el moment en què es van aprovar.

Disposició derogatòria. Derogació normativa.

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

Disposició final primera. Desplegament normatiu de la 
Llei.

1. Es faculta el Govern en l’àmbit de les seves com-
petències per dictar totes les disposicions reglamentàries 
que siguin necessàries per al desplegament d’aquesta 
Llei, així com per acordar les mesures necessàries per 
garantir la implantació efectiva dels principis que esta-
bleix aquesta Llei.

2. Per fer efectiu el compliment del principi de trans-
parència, mitjançant una ordre del ministre d’Economia i 
Hisenda, amb l’informe previ del Consell de Política Fiscal 
i Financera de les Comunitats Autònomes en el que les 
afecti, s’han de determinar les dades i els documents 
objecte de publicació periòdica per a coneixement gene-
ral, els terminis per publicar-los, i la manera en què s’ha-
gin de publicar.

Disposició final segona. Entrada en vigor de la Llei.

Aquesta Llei entra en vigor l’1 de gener de l’any 
següent al de la data de la publicació en el «Butlletí Oficial 
de l’Estat» i és aplicable als pressupostos l’elaboració dels 
quals s’hagi d’iniciar a partir d’aquesta data.

No obstant això, les modificacions que aquesta Llei 
introdueix a l’article 3 de la Llei orgànica 5/2001, de 13 de 
desembre, complementària a la Llei general d’estabilitat 
pressupostària, que permeten a les comunitats autòno-
mes, amb caràcter excepcional, presentar dèficit quan es 
destini a finançar increments d’inversió en programes 
destinats a atendre actuacions productives, són aplica-
bles des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei.

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que 

compleixin aquesta Llei orgànica i que la facin complir.

Madrid, 26 de maig de 2006.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 
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JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei orgànica.
Sapigueu: que les Corts Generals han aprovat la Llei 

orgànica següent i jo la sanciono.


