CONTROLS DE LA LLEI ORGÀNICA 2/2012
D’acord amb l’article 3 de la Llei Orgànica 2/2012 de 27 de abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera (LOEPSF en endavant), “l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i
altres actuacions que afectin les despeses o ingressos dels diferents subjectes compresos en l’àmbit d’aplicació
d’aquesta Llei s’ha de fer en un marc d’estabilitat pressupostària, coherent amb la normativa europea” .

L’article 6 de la LOEPSF exigeix que “el pressupost i la liquidació, han de contenir informació suficient i

adequada que permeti verificar la seva situació financera, el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i
de sostenibilitat financera i l’observança dels requeriments acordats en la normativa europea en aquesta matèria”.

Per tant, aquesta informació no és solament per l’acte d’aprovació, sinó que forma part del
mateix expedient de liquidació.
Els controls a validar, atenent al que determina l’article 21 són l’objectiu d’estabilitat
pressupostària, l’objectiu de deute públic i la regla de despesa.

Objectiu d’estabilitat
L’article 15 especifica que “En el primer semestre de cada any, el Govern, mitjançant acord del Consell de
Ministres, a proposta del ministre d'Hisenda i Administracions Públiques i previ informe del Consell de Política Fiscal i
Financera de les comunitats autònomes i de la Comissió Nacional d'Administració Local, fixarà els objectius
d’estabilitat pressupostària, en termes de capacitat o necessitat de finançament”.

D’acord amb les xifres de la liquidació del pressupost, la capacitat o necessitat de finançament
calculada amb els criteris del SEC95, és:
CAPACITAT / NECESSITAT DE FINANÇAMENT
Ingressos dels capítols 1 a 7

24.786.556

-Despeses dels capítols 1 a 7

24.220.383

Ajustaments SEC 95
Ajustament consolidació operacions entre el grup
Capacitat (+)/Necessitat(-) de finançament

-551.141
0
15.032
0,06%

Regla de la despesa
L’article 12 especifica que “La variació de la despesa computable de l'Administració Central, de les comunitats

autònomes i de les corporacions locals, no podrà superar la taxa de referència de creixement del producte interior
brut de mig termini de l'economia espanyola... Correspon al Ministeri d'Economia i Competitivitat calcular la taxa de
referència de creixement del producte interior brut de mig termini de l'economia espanyola”.

El 13 de juliol de 2017 el Consell de Ministres va determinar la taxa de creixement de la
despesa per l’exercici 2018 en el 2,4 %.
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ASSUMPTE: INFORME DE COMPLIMENT DELS REQUERIMENTS DE LA LLEI
ORGÀNICA 2/2012 A LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2018
Exp.: 2005/2018

D’acord amb aquesta taxa i l’impacte del canvis normatiu a la recaptació, el valor màxim que
pot prendre la Base a la liquidació de 2018 fora:
Límit a la Base de la despesa
Base exercici anterior

LIQUIDACIÓ
18.360.371
2,40%

Taxa límit aprovada pel Ministeri
Valoració de canvis normatius sobre recaptació
Valor màxim base de l'exercici

0
18.801.020

La Base de la regla de la despesa queda definida al punt 2 de l’article 12 “ S’entén per despesa
computable als efectes que preveu l’apartat anterior, la despesa no financera, definida en termes del Sistema
Europeu de Comptes Nacionals i Regionals, exclosos els interessos del deute, la despesa no discrecional en
prestacions per desocupació, la part de la despesa finançada amb fons finalistes procedents de la Unió Europea o
d’altres administracions públiques i les transferències a les comunitats autònomes i a les corporacions locals
vinculades als sistemes de finançament.”
Aplicacions no financeres, llevat interessos
Despeses dels capítols 1 a 7, llevat d'interessos
Ajustaments SEC95
Alienació de terrenys i d'altres inversions reals

24.093.508
-163.547
-66.100

Inversions realitzades per compte de la Corporació Local

0

Reintegrament i execució d'avals

0

Subscripció d'ampliacions de societats en pèrdues

0

Assumir deutes
Despesa pendent d'aplicar
Contractes d'associació pública privada
Inversions amb abonament total de preu

0
14.104
0
0

Arrendaments financers

-111.551

Condonació de préstecs
Ajust excepcional 2012

0
0

Inversions realitzades per compte d'altres AAPP

0

No execució (inejecución)
Aplicacions no financeres, llevat interessos

0
23.929.961

Despesa finançada amb subvencions
Ingressos Cap 4 i 7 procedents d'AAPP
Desviacions
Despesa finançada amb subvencions

2.745.928
-387.266
3.133.194

Base de la despesa
Ajustament consolidació operacions entre el grup

0

Base de la despesa exercici actual

20.796.766

Marge a la Regla de la Despesa

-1.995.747
13,27%

Taxa implícita d'increment

Objectiu de deute
La LOEPSF, determina els límits d’endeutament de les administracions locals. Així en el seu
article 13 indica que:
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Altres ajustaments SEC 95

“1. El volum de deute públic, definida d’acord amb el Protocol sobre procediment de dèficit excessiu, del conjunt
d’administracions Públiques no podrà superar el 60% del producte interior brut nacional expressat en termes
nominals, o el que s’estableixi per la normativa europea. Aquest límit es distribuirà d’acord amb els següents
percentatges, expressats en termes nominals del producte interior brut nacional: 44% per l’administració central
13% per al conjunt de comunitats autònomes i 3% per al conjunt de corporacions locals...
2. L’administració pública que superi el límit de deute públic no podrà realitzar operacions d’endeutament net.”

Donat que el límit de l’article 13 ha quedat sols definit a nivell de sector local, cal entendre que,
a nivell d’entitat, és sols orientatiu i no pot comportar les obligacions previstes a l’article 21 de
la Llei Orgànica 2/2012.
La posició a 31/12/18 de l’Ajuntament és la següent:
Moviments
Deute a
2018
31/12/201
7
Augments Disminucions Ajustaments

Deute a
31/12/201
8

Deute
Viu
981.416

0

111.551

295.316

1.165.181

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.615.451

1.385.000

1.243.694

0

5.756.757

0

0

0

0

0

0

0

0

254

6.497

0

6.751

Operacions a curt termini

0

0

0

0

Factoring sense recurs

0

0

0

0

6.597.122

1.391.497

1.355.245

Proveïdors a llarg termini
Altres operacions a llarg
termini
Bestretes de subvencions
rebudes
Valor actual de derivats
financers
Interessos meritats i no
vençuts

S1-suma

295.316

Avals concedits fora del
grup

6.928.690
0

Total
Sobre ingressos
corrents

6.928.690
29%

Deute
Total
S1- Suma
Capitals pendents liquidacions
negatives PIE

6.597.122

1.391.497

1.355.245

295.316

6.928.690

0

0

0

13.867

13.867

Mecanisme de proveïdors

0

0

0

Altres pagaments ajornats

0

0

0

Ingressos anticipats
Inversió realitzada per compte de l'ens
local

0

0

0

Sobre ingressos
corrents

0

0

0

6.597.122

1.405.364

1.369.112

0
0
0

0

295.316

6.928.690

0

29%
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Arrendaments financers
Contractes
APP

ESTALVI NET
Ingressos corrents (descomptats ingressos finalistes a operacions de capital i altres
ingressos no consolidats)
Obligacions rec. Cap. 1, 2 i 4, no finançades Amb romanent líquid tresoreria
Anualitats teòriques d’operacions vigents
Estalvi Net

23.645.784,94
20.111.596,41
1.232.639,95
2.301.548,58

Conseqüentment, es poden finançar amb operacions de crèdit a llarg termini, subjectes a
l’obligació única de comunicació en els termes previstos a l’article 4 de l’Ordre ECF/138/2007,
els nous projectes d’inversió previstos en el pressupost de 2019 atès que es donen les
condicions següents:
a) Que la ràtio legal d’estalvi net, prevista a l’article 3.1 a) de l’Ordre ECF/138/2007, calculada
a partir de la liquidació de l’exercici de 2018, tingui signe positiu.
b) Que la ràtio legal de deute viu, prevista a l’article 3.1 b) de l’Ordre ECF/138/2007,
calculada a partir de la liquidació de l’exercici de 2018, no sigui superior a un 75%.

Resum estabilitat
CAPACITAT / NECESSITAT DE FINANÇAMENT
Entitat
AJUNTAMENT DE PARETS
DEL VALLÈS

Ingressos NF
24.786.556

Ajustaments SEC 95
Despeses
NF

Entitat

24.220.383

-551.141

Consolidació

Capacitat
Fin.

0

15.032

Capacitat / Necessitat de finançament a nivell de grup

15.032

Entitat
AJUNTAMENT DE PARETS
DEL VALLÈS

Base 2017
18.360.371

B. Ant.
Increm.
18.801.02
0

Canvis
Normat
0

Límit

Base

18.801.020

20.796.766

Diferència entre el límit i la base computable de l'exercici

-1.995.747

ESTAT DEL DEUTE
Entitat
AJUNTAMENT DE PARETS
DEL VALLÈS

Deute V. s/avals

Avals

Deute Viu

Altres

Total

Ingressos
cts

6.928.690

0

6.928.690

0

6.928.690

23.645.785

6.928.690

0

6.928.690

0

6.928.690

23.645.785

Sobre ingressos corrents previstos
SUPERÀVIT ESTRUCTURAL

29,30%

29,30%
PRESSUPOST

Finançament bàsic: Tributs i transferències

17.400.422

Càrrega financera

-1.344.206

Ajustaments SEC 95
No recaptació
Despeses pendents d'aplicar i Dev. Ing. P.P.
Correlació de transferències
Capacitat de serveis

-655.958
0
0
15.400.258
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REGLA DE LA
DESPESA

Despesa de serveis (Cap 1,2 i 4)

20.742.023

Ingresos de serveis (Cap 3 no fin., 4 subv. i 5)

-6.245.363

Ajustaments SEC 95
Despeses pendents d'aplicar i Dev. Ing. P.P.
Dèficit de serveis

18.941
14.515.601

Altres ingressos de capítols 1 a 5 no consolidats

0

Superàvit operacions corrents

884.657

Conclusió sobre els controls
Dels càlculs anteriors es desprèn que s’assoleix Capacitat de Finançament en un marge de:
Capacitat (+)/Necessitat(-) de finançament

15.032
0,06%

No obstant, s’incompleix la Regla de la Despesa en:
Marge a la Regla de la Despesa
Taxa implícita d'increment

-1.995.747
13,27%

D’acord amb els resultats anteriors, els controls de la llei orgànica 2/2012 NO es compleixen
en la liquidació del pressupost en relació a la Regla de la Despesa.
Conseqüentment, s’ha de procedir conforme la Nota informativa sobre el règim de tutela
financera dels ens locals per a l’exercici de 2019 de data 4/4/19 de la Direcció General de
Política Financera, Assegurances i Tresor, que estableix el següent en l’aparta desè:
“10. Procediment a aplicar en cas d’incompliment dels indicadors de caràcter macroeconòmic aplicats
als ens locals de forma individual per la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària
i sostenibilitat financera (incompliment de regles fiscals)

10.1.1 Incompliment de regles fiscals
En cas d’incompliment dels indicadors o regles fiscals que s’han enunciat a l’apartat 7.2 d’aquesta nota
informativa, cal que el ple de l’ens local aprovi un pla econòmic i financer en els termes previstos a
l’article 21 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, i a l’article 10 de l’Ordre ECF/138/2007, excepte si ja
existeix un pla vigent, tal com es diu a l’apartat 10.1.5. El pla econòmic i financer està previst en la
normativa esmentada per acreditar el caràcter puntual de situacions de necessitat de finançament o
inestabilitat pressupostària (incompliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària o de la regla de la
despesa).
No s’ha d’aprovar un pla econòmic i financer per raó del nivell de deute, atès que l’objectiu de deute
públic de les corporacions locals es defineix a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, únicament en termes
sectorials, per al conjunt de tots els ens locals, i no en termes individuals.
10.1.2 Constatació de l’incompliment de les regles fiscals
La constatació de l’incompliment de les regles fiscals es produeix fonamentalment en la liquidació del
pressupost. No obstant això, en el cas que s’apreciï un risc d’incompliment en les fases anteriors a la
liquidació, com en el cas de les execucions pressupostàries trimestrals, s’han d’adoptar les mesures de
gestió pressupostària necessàries per evitar l’incompliment. Si finalment s’acaba produint un
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10.1 Règim general

incompliment en el moment de la liquidació del pressupost, cal que el ple de l’ens local aprovi un pla
econòmic i financer per a l’exercici en curs (l’exercici en què s’aprova la liquidació) i el següent.
10.1.3 Mesures de gestió pressupostària
En relació amb les mesures de gestió pressupostària, addicionalment al compliment amb caràcter
prioritari dels indicadors de solvència esmentats en l’apartat 7.1 d’aquesta nota informativa, el
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda recomana millorar la planificació i execució
pressupostària per tal d’evitar modificacions significatives en els capítols de despesa, no justificades per
augments permanents de la recaptació o per l’existència de fons finalistes procedents de la Unió Europea
o d’altres administracions públiques, i assolir un comportament més estable o lineal.
10.1.4 Aprovació del pla econòmic i financer
L’aprovació del pla econòmic i financer per acord plenari s’ha d’acreditar mitjançant la tramesa al
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de les previsions d’ingressos i despeses per als
exercicis compresos en el pla (formulari 9; models PR-0 i PR-1.2) i de la memòria del president o de la
presidenta de l’ens local relativa a les hipòtesis utilitzades en l’elaboració de les previsions. Atès que les
previsions del model PR-1.2 fan referència a previsions de liquidacions, les previsions de despesa es
poden efectuar amb un ajust pel grau d’execució de la despesa, estimat en funció de l’experiència d’anys
anteriors relativa a les diferències entre les previsions pressupostàries i l’execució real.
Addicionalment, l’ens local remetrà el pla econòmic i financer al Ministeri d'Hisenda en el termini de 5
dies naturals des de la seva aprovació per la pròpia corporació local o per l’òrgan que exerceixi la tutela
financera, segons procedeixi:
https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Autoriza/aspx/LoginAuto.aspx?a=14

L’art. 23 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera estableix el següent:
“Artículo 23 Tramitación y seguimiento de los planes económico-financieros y de los planes de
reequilibrio
1. Los planes económico-financieros y los planes de reequilibrio serán presentados, previo informe de la
Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, en los supuestos en que resulte preceptivo, ante los
órganos contemplados en los apartados siguientes en el plazo máximo de un mes desde que se constate
el incumplimiento, o se aprecien las circunstancias previstas en el artículo 11.3, respectivamente. Estos
planes deberán ser aprobados por dichos órganos en el plazo máximo de dos meses desde su
presentación y su puesta en marcha no podrá exceder de tres meses desde la constatación del
incumplimiento o de la apreciación de las circunstancias previstas en el artículo 11.3.
En el cómputo del plazo máximo de un mes previsto anteriormente no se computará el tiempo
transcurrido entre la solicitud y la emisión del informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad
Fiscal.
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10.1.5 Seguiment del pla econòmic i financer
A efectes del seguiment del pla, cal trametre al Departament de la Vicepresidència i d’Economia i
Hisenda, durant el primer semestre de cada exercici, les dades corresponents al tancament comptable de
l’exercici anterior en els termes previstos a l’article 11 de l’Ordre ECF/138/2007 (formulari 12).
En el cas d’incompliment de les regles fiscals en el moment de la liquidació del pressupost del primer
exercici del pla econòmic i financer, s’han d’adoptar les mesures de gestió pressupostària necessàries per
evitar l’incompliment en el segon exercici del pla. En el cas d’incompliment en el moment de la liquidació
del pressupost del segon exercici del pla, cal que el ple de l’ens local aprovi un nou pla econòmic i
financer per a l’exercici en curs (l’exercici en què s’aprova la liquidació del segon exercici del pla inicial) i el
següent.”

2. El plan económico-financiero y el plan de reequilibrio de la Administración central será elaborado por
el Gobierno, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, y se remitirá a las Cortes
Generales para su aprobación, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 15.6 de esta Ley.
3. Los planes económico-financieros y los planes de reequilibrio elaborados por las Comunidades
Autónomas serán remitidos al Consejo de Política Fiscal y Financiera, que comprobará la idoneidad de
las medidas incluidas y la adecuación de sus previsiones a los objetivos que se hubieran fijado. A efectos
de valorar esta idoneidad, se tendrá en cuenta el uso de la capacidad normativa en materia fiscal.
Si el Consejo de Política Fiscal y Financiera considerase que las medidas contenidas en el plan presentado
no garantizan la corrección de la situación de desequilibrio, requerirá a la Comunidad Autónoma
afectada la presentación de un nuevo plan.
Si la Comunidad Autónoma no presenta el nuevo plan en el plazo requerido o el Consejo considera que
las medidas contenidas en el mismo no son suficientes para alcanzar los objetivos, se aplicarán las
medidas coercitivas previstas en el artículo 25.
4. Los planes económico-financieros elaborados por las Corporaciones Locales deberán estar aprobados
por el Pleno de la Corporación. Los correspondientes a las corporaciones incluidas en el ámbito subjetivo
definido en los artículos 111 y 135 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
serán remitidos al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para su aprobación definitiva y
seguimiento, salvo en el supuesto de que la Comunidad Autónoma en cuyo territorio se encuentre la
Corporación Local tenga atribuida en su Estatuto de Autonomía la competencia de tutela financiera
sobre las entidades locales.
En este último supuesto el plan será remitido a la correspondiente Comunidad Autónoma, la cual será la
responsable de su aprobación y seguimiento. La Comunidad Autónoma deberá remitir información al
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de dichos planes y de los resultados del seguimiento
que efectúe sobre los mismos.
Los planes económico-financieros se remitirán para su conocimiento a la Comisión Nacional de
Administración Local. Se dará a estos planes la misma publicidad que la establecida por las leyes para los
Presupuestos de la entidad.
5. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas dará publicidad a los planes
económico-financieros, a los planes de reequilibrio y a la adopción efectiva de las medidas aprobadas
con un seguimiento del impacto efectivamente observado de las mismas.”

Així mateix, l’art. 24 de la LO 2/2012 estableix el següent en relació al seguiment del pla
econòmic-financer:
“Artículo 24 Informes de seguimiento de los planes económico-financieros y de los planes de reequilibrio
1. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, elaborará, trimestralmente, un informe de
seguimiento de la aplicación de las medidas contenidas en los planes económico-financieros y los planes
de reequilibrio en vigor, para lo cual recabará la información necesaria.
2. El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas remitirá dicho informe al Consejo de Política
Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas y a la Comisión Nacional de Administración Local, en
sus ámbitos respectivos de competencia, a efectos de conocimiento sobre el seguimiento de dichos
planes.
3. En el caso de que en los informes de seguimiento se verifique una desviación en la aplicación de las
medidas, el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas requerirá a la Administración responsable
para que justifique dicha desviación, aplique las medidas o, en su caso, incluya nuevas medidas que
garanticen el cumplimiento del objetivo de estabilidad.
Si en el informe del trimestre siguiente a aquel en el que se ha efectuado el requerimiento, el Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas verifica que persiste el incumplimiento del objetivo de
estabilidad, se aplicarán las medidas coercitivas del artículo 25.
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El termini d’un mes serà de difícil compliment atès el període de legislatura en el que s’està i la
disponibilitat de la Diputació de Barcelona per donar assistència a l’Ajuntament per tal de fer el
Pla econòmic-financer.

4. En las Corporaciones Locales el informe de seguimiento se efectuará semestralmente, en relación a las
entidades incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, o en su
caso, por la Comunidad Autónoma que ejerza la tutela financiera.
En caso de que el informe verifique que no se ha dado cumplimiento a las medidas incluidas en el plan y
ello motivara el incumplimiento del objetivo de estabilidad, se aplicarán las medidas coercitivas previstas
en el artículo 25.
5. Los informes a los que se refiere este artículo se publicarán para general conocimiento.

La realització i seguiment del pla econòmic – financer generarà una sobrecàrrega addicional al
departament de Comptabilitat – Intervenció – Tresoreria que no podrà ser assumida amb els
mitjans humans dels que es disposa actualment. Es fa del tot necessari la convocatòria del
concurs - oposició de la plaça A1 de Serveis Econòmics vacant i del reforç amb un administratiu
addicional en el departament.

Obligacions de reduir l’endeutament derivats de la liquidació de l’exercici 2018
La Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial al sector públic, ha
modificat l’article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera (LOEPSF), quedant:

No obstant, l’aplicació del requeriment d’aquest article, a les entitats amb pressupost limitador,
cal fer-se a càrrec de la capacitat legal existent per generar nova despesa al pressupost 2019
del Romanent per Despeses Generals liquidat de l’exercici 2018. Per aquest motiu, el primer
pas és validar el possible import subjecte a aquesta obligació de l’Ajuntament, condicionat pel
valor obtingut de la capacitat de finançament i la capacitat legal per generar nova despesa del
Romanent per Despeses Generals liquidat:
Capacitat de Finançament
Romanent Tres. per a DG
Romanent compromès
Despeses pendent d’aplicar pressupost
Pendent de pagament pressupostari
Deute viu previst a 31/12/18

15.032
7.202.531
2.676.304
30.616
3.714.955
6.928.690

Entenem per Romanent compromès l’import del Romanent per Despeses Generals necessari
per incorporar els compromisos de despesa existents a 31/12/2018 al pressupost 2019,
continguts en la modificació pressupostària núm. 3/19 aprovada per Decret d’Alcaldia núm.
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“1. En el supòsit que la liquidació pressupostària se situï en superàvit, aquest s’ha de destinar, en el cas de l’Estat,
comunitats autònomes, i corporacions locals, a reduir el nivell d’endeutament net sempre amb el límit del volum
d’endeutament si aquest és inferior a l’import del superàvit a destinar a la reducció de deute.
2. En el cas de la Seguretat Social, el superàvit s’ha d’aplicar prioritàriament al Fons de Reserva, amb la finalitat
d’atendre les necessitats futures del sistema.
3. Als efectes del que preveu aquest article s’entén per superàvit la capacitat de finançament segons el sistema
europeu de comptes i per endeutament el deute públic als efectes del procediment de dèficit excessiu tal com es
defineix en la normativa europea.”

2019/584 de data 25/3/19; resta pendent d’incorporació els crèdits de les aplicacions que no
són Cap. VI (Despeses per Inversions).
L’import subjecte a les obligacions de l’article 32 de la liquidacions de l’exercici 2018 és de
15.032 €.
El Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals (RTDG) del 2018 és de 7.202.531 € i
primerament s’ha de destinar a incorporar els romanents compromesos per import 2.676.304
€, i si es considera necessari, realitzar un suplement de crèdit a les despeses que van quedar
pendents d’aplicar al pressupost del 2018 (30.616 €; saldo que s’hauria de corregir per les AD’s
que s’incorporin i les vinculacions jurídiques). En segon lloc, s’hauria de destinar a crear un
fons de solvència mínim de 3.714.955 €. La resta de RTDG no estaria afectat a la LOEPSF i seria
de lliure utilització.

“Disposició addicional sisena. Regles especials per al destí del superàvit pressupostari.
1. El que disposen els apartats següents d’aquesta disposició addicional és aplicable a les corporacions locals en
les quals concorrin aquestes dues circumstàncies:
a. Que compleixin o no superin els límits que fixi la legislació reguladora de les hisendes locals en
matèria d’autorització d’operacions d’endeutament.
b. Que presentin en l’exercici anterior simultàniament superàvit en termes de comptabilitat nacional i
romanent de tresoreria positiu per a despeses generals, una vegada descomptat l’efecte de les
mesures especials de finançament que s’instrumentin en el marc de la disposició addicional primera
d’aquesta Llei.
2. L’any 2014, als efectes de l’aplicació de l’article 32, relatiu al destí del superàvit pressupostari, s’ha de tenir en
compte el següent:
a. Les corporacions locals han de destinar, en primer lloc, el superàvit en comptabilitat nacional o, si és
menor, el romanent de tresoreria per a despeses generals a atendre les obligacions pendents d’aplicar
a pressupost comptabilitzades a 31 de desembre de l’exercici anterior en el compte de «Creditors per
operacions pendents d’aplicar a pressupost», o equivalents en els termes que estableix la normativa
comptable i pressupostària que és aplicable, i a cancel·lar, amb posterioritat, la resta d’obligacions
pendents de pagament amb proveïdors, comptabilitzades i aplicades a tancament de l’exercici
anterior.
b. En cas que, ateses les obligacions que esmenta la lletra a) anterior, l’import assenyalat a la lletra a)
anterior es mantingui amb signe positiu i la corporació local opti a l’aplicació del que disposa la lletra
c) següent, s’ha de destinar, com a mínim, el percentatge d’aquest saldo per amortitzar operacions
d’endeutament que estiguin vigents que sigui necessari per tal que la corporació local no incorri en
dèficit en termes de comptabilitat nacional en l’esmentat exercici 2014.
c. Si complert el que preveuen les lletres a) i b) anteriors la corporació local té un saldo positiu de
l’import que assenyala la lletra a), aquest es pot destinar a finançar inversions sempre que al llarg de
la vida útil de la inversió aquesta sigui financerament sostenible. A aquests efectes la llei determina
tant els requisits formals com els paràmetres que permetin qualificar una inversió de financerament
sostenible, per a la qual cosa es valora especialment la seva contribució al creixement econòmic a
llarg termini.
Per aplicar el que preveu el paràgraf anterior, a més és necessari que el període mitjà de pagament
als proveïdors de la corporació local, d’acord amb les dades publicades, no superi el termini màxim de
pagament que preveu la normativa sobre morositat.
3. Excepcionalment, les corporacions locals que en l’exercici 2013 compleixin el que preveu l’apartat 1 respecte de
la liquidació del seu pressupost de l’exercici 2012, i que a més en l’exercici 2014 compleixin el que preveu
l’apartat 1, poden aplicar l’any 2014 el superàvit en comptabilitat nacional o, si és menor, el romanent de
tresoreria per a despeses generals resultant de la liquidació de 2012, de conformitat amb les regles que conté
l’apartat 2 anterior, si així ho decideixen per acord del seu òrgan de govern.
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La mateixa Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial al sector
públic, ha incorporat una disposició addicional sisena a la Llei Orgànica 2/2012 referida i
complementària al seu article 32:

4.
5.

L’import de la despesa feta d’acord amb el que preveuen els apartats dos i tres d’aquesta disposició no es
considera despesa computable als efectes de l’aplicació de la regla de despesa definida a l’article 12.
En relació amb exercicis posteriors a 2014, mitjançant la Llei de pressupostos generals de l’Estat es pot habilitar,
atenent la conjuntura econòmica, la pròrroga del termini d’aplicació que preveu aquest article.”

La disposició addicional novena del Reial Decret-llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures
de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i entitats locals i altres de caràcter
econòmic estableix el destí del superàvit de les entitats locals de l’exercici 2014:
“Disposición adicional novena. Destino del superávit de las entidades locales correspondiente a 2014.
En relación con el destino del superávit presupuestario de las entidades locales correspondiente al año 2014 se
prorroga para 2015 la aplicación de las reglas contenidas en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para lo que se deberá tener en
cuenta la disposición adicional decimosexta del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.”

La disposició addicional vuitantena de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos
Generals de l’Estat per a l’any 2016, estableix el destí del superàvit de les entitats locals
corresponent a l’exercici 2015:
“Disposición adicional octogésima segunda Destino del superávit de las entidades locales correspondiente a 2015
En relación con el destino del superávit presupuestario de las entidades locales correspondiente al año 2015 se
prorroga para 2016 la aplicación de las reglas contenidas en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para lo que se deberá tener en
cuenta la disposición adicional decimosexta del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
A los efectos del apartado 5 de la última disposición citada las referencias a los años 2014 y 2015, deberán
entenderse a 2016 y 2017, respectivamente.”

Disposición adicional nonagésima sexta Destino del superávit de las entidades locales correspondiente a 2016
En relación con el destino del superávit presupuestario de las entidades locales correspondiente al año 2016, se
prorroga para 2017 la aplicación de las reglas contenidas en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para lo que se deberá tener en
cuenta la disposición adicional decimosexta del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
A los efectos del apartado 5 de la disposición adicional decimosexta del texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, en el supuesto de que un proyecto de inversión no pueda ejecutarse íntegramente en 2017, la
parte restante del gasto autorizado en 2017 se podrá comprometer y reconocer en el ejercicio 2018, financiándose
con cargo al remanente de tesorería de 2017 que quedará afectado a ese fin por ese importe restante y la entidad
local no podrá incurrir en déficit al final del ejercicio 2018.

Mitjançant Reial Decret Llei 2/2014, de 21 de febrer, mitjançant el qual s’adopten mesures
urgents per a la reparació dels danys causats en els primers dos mesos de 2014 per les
tempestes de vent i mar en la façana atlàntica i la costa cantàbrica, en la seva disposició final
primera modifica el RDL 2/2004 introduïen una disposició addicional dècim sisena, regulant
que s’entén per inversió financerament sostenible, la qual, com les anteriors, es transcriu
literalment:
“Disposición adicional decimosexta Inversión financieramente sostenible
A los efectos de lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se entenderá por inversión financieramente sostenible la que
cumpla todos los requisitos siguientes:
1. Que la inversión se realice, en todo caso, por entidades locales que se encuentren al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Además, deberá tener reflejo presupuestario en los
siguientes grupos de programas recogidos en el anexo I de la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que
se aprueba la estructura de los presupuestos de la Entidades Locales:
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La disposició addicional norantena sexta de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos
Generals de l’Estat pe a l’any 2017, estableix el destí del superàvit de les entitats locals
corresponent a l’exercici 2016:
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161. Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas.
162. Recogida, eliminación y tratamiento de residuos.
165. Alumbrado público.
172. Protección y mejora del medio ambiente.
412. Mejora de las estructuras agropecuarias y de los sistemas productivos.
422. Industria.
425. Energía.
431. Comercio.
432. Ordenación y promoción turística.
441. Promoción, mantenimiento y desarrollo del transporte.
442. Infraestructuras del transporte.
452. Recursos hidráulicos.
463. Investigación científica, técnica y aplicada.
491. Sociedad de la información.
492. Gestión del conocimiento.
La inversión podrá tener reflejo presupuestario en alguno de los grupos de programas siguientes:
133. Ordenación del tráfico y del estacionamiento.
155. Vías públicas.
171. Parques y jardines.
336. Protección del Patrimonio Histórico-Artístico.
453. Carreteras.
454. Caminos vecinales.
933. Gestión del patrimonio: aplicadas a la rehabilitación y reparación de infraestructuras e inmuebles
propiedad de la entidad local afectos al servicio público.
Cuando el gasto de inversión en estos grupos de programas, considerados en conjunto, sea superior a 10 millones de
euros y suponga incremento de los capítulos 1 o 2 del estado de gastos vinculado a los proyectos de inversión
requerirá autorización previa de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas.
2. Quedan excluidas tanto las inversiones que tengan una vida útil inferior a cinco años como las que se refieran a la
adquisición de mobiliario, enseres y vehículos, salvo que se destinen a la prestación del servicio público de
transporte.
3. El gasto que se realice deberá ser imputable al capítulo 6 del estado de gastos del presupuesto general de la
Corporación Local.
De forma excepcional podrán incluirse también indemnizaciones o compensaciones por rescisión de relaciones
contractuales, imputables en otros capítulos del presupuesto de la Corporación Local, siempre que las mismas
tengan carácter complementario y se deriven directamente de actuaciones de reorganización de medios o procesos
asociados a la inversión acometida.
En el caso de las Diputaciones Provinciales, Consejos y Cabildos insulares podrán incluir gasto imputable también en
el capítulo 6 y 7 del estado de gastos de sus presupuestos generales destinadas a financiar inversiones que cumplan
lo previsto en esta disposición. y se asignen a municipios que:
a) Cumplan con lo previsto en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,
b) o bien, no cumpliendo lo previsto en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, la
inversión no conlleve gastos de mantenimiento y así quede acreditado en su Plan económico-financiero
convenientemente aprobado.
4. Que la inversión permita durante su ejecución, mantenimiento y liquidación, dar cumplimiento a los objetivos de
estabilidad presupuestaria, y deuda pública por parte de la Corporación Local. A tal fin se valorará, el gasto de
mantenimiento, los posibles ingresos o la reducción de gastos que genere la inversión durante su vida útil.
5. La iniciación del correspondiente expediente de gasto y el reconocimiento de la totalidad de las obligaciones
económicas derivadas de la inversión ejecutada se deberá realizar por parte de la Corporación Local antes de la
finalización del ejercicio de aplicación de la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.
No obstante, en el supuesto de que un proyecto de inversión no pueda ejecutarse íntegramente en 2014, la parte
restante del gasto comprometido en 2014 se podrá reconocer en el ejercicio 2015 financiándose con cargo al
remanente de tesorería de 2014 que quedará afectado a ese fin por ese importe restante y la entidad local no
podrá incurrir en déficit al final del ejercicio 2015.
6. El expediente de gasto que se tramite incorporará una memoria económica específica, suscrita por el presidente
de la Corporación Local, o la persona de la Corporación Local en quien delegue, en la que se contendrá la proyección
de los efectos presupuestarios y económicos que podrían derivarse de la inversión en el horizonte de su vida útil. El
órgano interventor de la Corporación Local informará acerca de la consistencia y soporte de las proyecciones
presupuestarias que contenga la memoria económica de la inversión en relación con los criterios establecidos en los
apartados anteriores.

Anualmente, junto con la liquidación del presupuesto, se dará cuenta al pleno de la Corporación Local del grado de
cumplimiento de los criterios previstos en los apartados anteriores y se hará público en su portal web.
7. Sin perjuicio de los efectos que puedan derivarse de la aplicación de la normativa de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera, si el informe del interventor de la Corporación Local al que se refiere el apartado anterior
fuera desfavorable, el interventor lo remitirá al órgano competente de la Administración pública que tenga atribuida
la tutela financiera de la Corporación Local.
8. El interventor de la Corporación Local informará al Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas de las
inversiones ejecutadas en aplicación de lo previsto en esta disposición.
Disposición adicional decimosexta introducida por la disposición final primera del R.D.-ley 2/2014, de 21 de febrero,
por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados en los dos primeros meses de 2014 por las
tormentas de viento y mar en la fachada atlántica y la costa cantábrica).”

L’art. 2 del Reial Decret - llei 10/2019, de 29 de març, pel que es prorroga per al 2019 el destí
del superàvit de comunitats autònomes i de les entitats locals per a inversions financerament
sostenibles i s’adopten altres mesures en relació amb les funcions del personal de les entitats
locals amb habilitació de caràcter nacional, estableix el destí del superàvit de les entitats locals
corresponent a l’exercici 2018:
“Artículo 2. Destino del superávit de las entidades locales correspondiente a 2018.
En relación con el destino del superávit presupuestario de las entidades locales correspondiente al año 2018 se
prorroga para 2019 la aplicación de las reglas contenidas en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para lo que se deberá tener en
cuenta la disposición adicional decimosexta del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
En el supuesto de que un proyecto de inversión no pueda ejecutarse íntegramente en 2019, la parte restante del
gasto autorizado en 2019 se podrá comprometer y reconocer en el ejercicio 2020, financiándose con cargo al
remanente de tesorería de 2019 que quedará afectado a ese fin por ese importe restante y la Corporación Local no
podrá incurrir en déficit al final del ejercicio 2020.”

Es verifica que la ràtio de Deute Viu a la liquidació de 2018 no supera el límit del 110% previst
en el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i la suma del Romanent per a
Despeses Generals liquidat és superior a zero. Per aquest motiu l’entitat pot acollir-se a la
Disposició Addicional sisena, i destinar l’import subjecte a l’article 32 de la Llei Orgànica 2/2012
a les següents finalitats previstes a la mateixa :
30.616,42 €
ES MANTÉ UN FONS DE SOLVÈNCIA

Es procedeix a adjuntar còpia dels fulls de l’Excel d’aquest informe.
Parets del Vallès, amb data de signatura electrònica
La Interventora,

DE 3.714.955 €

0€
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Finançar el reconeixement extrajudicial de crèdit de les despeses
pendents d’aplicar de 31/12/2018
Generar superàvit a pressupost per generar els fons líquids suficients per
assegurar el pagament integral dels pendents de pagament del
pressupost a 31/12/2018
Reservar aquest import, i en base a la Capacitat de Finançament prevista
en el pressupost de 2018, determinar si podrà destinar-se part del mateix
a inversió sostenible, tal com la defineix a la Disposició Addicional setzena
del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (modificada pel
RDL 2/2014, de 21 de febrer).
La part d’aquest import que no pugui destinar-se a inversió sostenible,
caldrà destinar-se a reduir endeutament net.

