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Comptabilitat i Patrimoni
Ref. : 2017/2010
Aprovació, modificació i prorroga del 
Pressupost

APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2016

INFORME D’INTERVENCIÓ

D’acord amb el que disposa l’art. 4 del Reial Decret 1174, de 18 de setembre de 1987, que 
regula el Règim Jurídic dels Funcionaris amb Habilitació de Caràcter Nacional, per part de 
l’interventor sotasignat s’emet el següent INFORME:

1.- NORMATIVA

La liquidació del pressupost ve regulada per les següents disposicions:

 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós  de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL): arts. 183 a 193, ambdós inclosos.

 Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, que la desenvolupa: arts. 89 a 105.
 Ordre Ministerial HAP/1781/2013, de 20 de setembre, que aprova la Instrucció de 

Comptabilitat per a l'Administració Local (model normal).
 Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 

Financera.
 Reial Decret Llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat 

financera de les Comunitats Autònomes i Entitats Locals.
 Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial al sector 

públic, que modifica l’article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera.

2.- PROCEDIMENT I CONTINGUT

2. 1. Procediment:

D’acord amb el TRLRHL esmentat, i pel que fa a l’àmbit temporal, el pressupost de cada 
exercici s’ha de liquidar, quan a drets i obligacions, al 31 de desembre de l’any natural 
corresponent, quedant a càrrec de la tresoreria local els ingressos i pagaments pendents.

Les obligacions reconegudes i liquidades no satisfetes el darrer dia de l’exercici, els drets 
pendents de cobrament, les obligacions pendents de pagament i els fons líquids, tot això 
a 31 de desembre de l’exercici a liquidar, quantificats segons estableix la ICAL, integren el 
romanent de tresoreria de l’entitat local.

L’elaboració d’aquest informe té caràcter preceptiu, no vinculant.
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La competència per a l’aprovació de la liquidació recau en l'alcaldessa, havent-ne de 
donar compte posteriorment al Ple, en la primera sessió que celebri.

2. 2. Contingut:

La liquidació del pressupost, d’acord amb l’art. 93 del Reial Decret 500/1990, de 20 
d’abril, posa de manifest:

a) Respecte al pressupost de despeses, i per cada aplicació pressupostària, els crèdits 
inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i 
compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els pagaments 
realitzats.

b) Respecte al pressupost d’ingressos, i per cada concepte, les previsions inicials, les seves 
modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats i la recaptació 
neta.

Com a conseqüència de la liquidació s’haurà de determinar:

 Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31 de 
desembre.

 El resultat pressupostari de l’exercici.
 Els romanents de crèdit.
 El romanent de tresoreria.

3.- ANÀLISI

L’anàlisi es fa de manera sintetitzada, sobre els trets més destacats, com el grau 
d’execució, l’efectivitat de pagaments i cobraments, el resultat pressupostari i el 
romanent de tresoreria. 

3. 1. Grau d’execució:

Sobre un pressupost definitiu de despeses de 89.140.006,92 € s’han reconegut 
obligacions per valor de 68.714.249,92 € el que representa un percentatge d’execució del 
77,09%. 

Si extraiem el capítol VI i VII, d’inversions, trobarem que aquest percentatge d’execució se 
situa en el 90,09 %.

Quant als ingressos, l’execució global ha estat la següent: dels 89.140.006,92 € s’han 
reconegut drets al voltant de 70.506.442,83 €, és a dir, un 79,10 %. 

Cal destacar, a nivell dels conceptes més significatius, els següents percentatges 
d’execució, pel que fa als conceptes amb major incidència en el pressupost, i tenint en 
compte que la resta han tingut una execució raonable:



Impost Béns Immobles 100,24 %
Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica 101,69 %
Impost sobre Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana 202,86 %
Impost sobre Activitats Econòmiques 102,54 %
Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres 141,24 %
Taxa pel Servei de Clavegueram 103,27 %
Ecotaxa Escombraries 100,95 %
Ecotaxa pel Tractament de Residus 99,30 %
Taxa per Serveis Urbanístics 118,00 %
Taxa per Obertura d'Establiments 108,11 %
Taxa per Entrada Vehicles (Guals) 101,12 %
Taxa per Aprofitaments Especials Empreses Subministraments 97,50 %
Taxa per Aprofitaments Especials Empreses Telecomunicacions 124,70 %
Compensació Telefónica de España, S.A. 129,28 %
Participació en els Tributs de l’Estat 100,42 %

3. 2. Efectivitat de pagaments i cobraments:

La dinàmica de pagaments ha passat d’un 90,61 % el 2015 sobre les obligacions 
reconegudes a un 91,58 % el 2016, essent del 87,29 % quant els exercicis tancats. Pel que 
fa als ingressos, respecte al 86,50 % de 2015, el 2016 se situa en el 82,28 % i sobre els 
exercicis tancats el percentatge és del 42,75 %.

3. 3. Resultat pressupostari:

El resultat pressupostari, quantitativament, ve determinat per la diferència entre els drets 
pressupostaris nets liquidats durant l’exercici i les obligacions pressupostàries netes 
reconegudes durant el mateix període. Representa una magnitud de relació global entre 
les despeses i els ingressos que permet analitzar en quina mesura es van traduint en 
recursos per a finançar l’activitat municipal referida a un exercici econòmic. 

Un cop efectuats els ajustos previstos per la normativa vigent resulta un resultat 
pressupostari positiu per valor de 12.244.183,49 €. En la liquidació del 2015 el resultat 
pressupostari fou també positiu, per valor de 12.380.761,32 €.

3. 4. Romanent de tresoreria:

El romanent de tresoreria ve quantificat pels drets pendents de cobrament més els fons 
líquids de tresoreria a 31 de desembre, menys les obligacions reconegudes i liquidades no 
satisfetes, havent de tenir en compte una minoració per aquells drets pendents de 
cobrament que es consideren d’impossible o difícil recaptació, i ajustant-se amb els 
ingressos afectats, de tal manera que el romanent de tresoreria per despeses generals 
s’ha de minorar amb l’excés de finançament produït, que podrà finançar la incorporació 
dels romanents de crèdit corresponents a despeses amb finançament afectat a què 
s’imputen.



- El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió celebrada el dia 18/12/2014 va aprovar els criteris 
per a quantificar els saldos de dubtós cobrament en les liquidacions dels pressupostos, 
segons la proposta formulada a tal efecte per aquesta intervenció la metodologia i criteris 
d’aplicació per a determinar les quanties dels drets que es consideren de difícil o 
impossible recaptació (saldos de dubtós cobrament), d’acord amb detall que tot seguit 
s’indicarà (essent aquests criteris vigents actualment):

1. DOTACIONS DE FORMA COL·LECTIVA: S’aplicaran les dotacions a un % a tant alçat tenint en 
compte l’antiguitat dels crèdits, segons el detall especificat a continuació:

EXERCICI DE QUÈ PROVÉ EL DEUTE PERCENTATGE MOROSITAT
Capítols 1, 2 i 3, llevat de multes/sancions, i saldos 
deutors per IVA:
n-4 i anteriors
n-3
n-2
n-1
n (exercici corrent)

100
90
60
30
10

Multes/sancions:
n-4 i anteriors
n-3
n-2
n-1
n (exercici corrent)

100
90
60
50
50

Capítols 4 i 7 no Administració Pública i 5:
n-6 i anteriors
n-5
n-4 
n-3
n-2
n-1
n (exercici corrent)

100
75
75
50
25
25
10

2. DOTACIONS DE FORMA INDIVIDUALITZADA: Es podran aplicar dotacions fins al 100% en supòsits 
puntuals, a recomanació d’informe previ motivat de l’interventor de fons.

- De conformitat amb la normativa aplicable, l’Ajuntament pot concedir ajornaments i/o 
fraccionaments del dret a cobrar. L’ajornament suposa retardar el venciment del 
cobrament i el fraccionament suposa dividir el venciment d’un dret de cobrament en 
diversos venciments. Aquestes figures no suposen l’extinció del dret de cobrament, però 
poden implicar que un dret de cobrament que tenia el seu venciment en un exercici 
s’endarrereixi a un altre o altres posteriors. 

Els drets de cobrament son elements de l’actiu i, com a tals, recursos controlats per l’ 
Entitat Local como conseqüència d’esdeveniments passats. El seu caràcter de recurs es 
deriva de les expectatives de conversió en disponibilitats líquides que tenen 
incorporades. 

Pel que fa a la liquidació actual, els drets corresponents a fraccionaments i ajornaments, 
un cop valorades aquestes expectatives i els riscos possibles d’impagament total o parcial, 
s’han comptabilitzat com a saldos de dubtós cobrament per valor de 1.362.157,31 €.



El romanent de tresoreria representa una magnitud de caràcter financer que quantifica 
l’excedent o dèficit de finançament a curt termini i dóna una imatge de la capacitat 
d’autofinançament de la Corporació a 31 de desembre, amb les xifres no solament de 
l’any que es liquida, sinó de l’acumulat, essent necessari distingir dues parts:

 Romanent de tresoreria destinat al finançament d’incorporació de romanent de 
crèdit  corresponent a despeses amb finançament afectat: està constituït per la 
suma de les desviacions  de finançament positives que, en aquestes despeses, i 
per a cadascuna de les aplicacions del pressupost d’ingressos que els financen, es 
produeixin dins de l’exercici de la despesa fins a la fi de l’exercici que es liquida; és 
a dir, la desviació acumulada positiva per a cada agent finançador dins del 
projecte.

 Romanent de tresoreria per a despeses generals:  s’obté per diferència entre el 
romanent de tresoreria total i el romanent de tresoreria per a despeses amb 
finançament afectat. Aquest superàvit esdevé un recurs per al finançament de 
modificacions de crèdit futures.

Veiem a continuació on se situa aquest romanent. Les dades de romanent s’exposen 
comparativament respecte a l’any immediat anterior:

Té un romanent de tresoreria total de 37.251.869,10 € que, minorat amb els 4.567.191,07 

€ per l’excés de finançament afectat i els 7.030.079,66 € de saldos de dubtós cobrament, 
ens dóna un romanent per a despeses generals de 25.654.598,37 €. L’any 2015 era de 
25.420.053,50 €.

4.- COMPLIMENT ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA

4.1. 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 (4.2.).
 La regla de despesa (4.3.).
 L’objectiu de deute públic (4.4.).



4.2. Objectiu d’estabilitat pressupostària:

L’article 15 de la LOEPSF 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 la següent:

Ajuntament de Castelldefels:

Ingressos dels capítols 1 a 7  70.504.243
-Despeses dels capítols 1 a 7  56.106.389 
Ajustaments SEC 95   -6.512.715 
Capacitat (+)/Necessitat(-) de finançament 7.885.139 

4.3. Avaluació del compliment de regla de 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. La taxa de referència de creixement per l’exercici 2016 determinada pel 
Consell de Ministres és de l’1,8%.

D’acord amb aquesta taxa i l’impacte del canvis normatius a la recaptació, el valor màxim 
que pot prendre la base a la liquidació de 2016 fora:

Ajuntament de Castelldefels:
Base exercici 2015 44.751.541
Taxa límit aprovada pel Ministeri 1,80%
Valoració de canvis normatius sobre recaptació 91.725
Valor màxim base exercici 2016 45.648.794

La base de la regla de despesa es defineix a l’article 12.2 de la LOEPSF: “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.”

Ajuntament de Castelldefels:
Despeses dels capítols 1 a 7, llevat d’interessos 55.443.851
Ajustaments SEC95 3.347.823
Aplicacions no financeres, llevat interessos 58.791.674
Ingressos Cap 4 i 7 procedents d'AAPP 6.291.524



Ajustaments SEC95 -742.983
Despesa finançada amb subvencions 7.034.507
Ajustament consolidació operacions entre el grup 0
Base de la despesa exercici 2016 51.757.167

El tancament del pressupost de l’Ajuntament de l’exercici 2016 mostra un incompliment 
de la regla de despesa.

Aquest incompliment es produeix majoritàriament com a conseqüència de les causes 
següents:

 La modificació de crèdits que es va haver d’efectuar per raó de la dissolució de la 
que fou empresa municipal Castelldefels Projeccions, SA. Aquesta empresa va ser 
dissolta durant el 2016, mitjançant acord del Ple de l’Ajuntament constituït en 
Junta General d’Accionistes, en sessió de data 30/06/2016. Això va provocar que 
la despesa computable que es preveia executar durant l’any superés la taxa de 
creixement.

 La previsió de pagament als funcionaris d’endarreriments salarials dels anys 2007, 
2008 i 2009, com a conseqüència del compliment de la sentència de la Secció 
Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, que condemna l’Ajuntament a incrementar un 1% la massa salarial per 
a dits exercicis i suposa recalcular el cost fins a 31/12/2016.

4.4. Objectiu de deute públic:

La LOEPSF determina els límits d’endeutament de les administracions locals. Així en el seu 
article 13 indica que:

“1. El volum de deute públic, definit 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.”

El límit de l’article 13 ha quedat sols definit a nivell de sector local, entenent que a nivell 
d’entitat és sol orientatiu i no comporta les obligacions previstes a l’article 21 de la 
LOEPSF.

Ajuntament de Castelldefels (*):
DEUTE PÚBLIC AMB CRITERIS SEC95:
Saldo inicial 34.660.049
Augments (**) 14.438.837
Disminucions 13.479.985
Saldo final 35.618.901



(*) S’inclou el deute pendent Liquidacions negatives PIE 2008, 2009 i 2013.
(**) Deute provinent de la dissolució de Castelldefels Projeccions SA.

4.5. Conclusió sobre els controls:

Dels càlculs anteriors es desprèn que:

 S’assoleix Capacitat de Finançament.
 La base que resulta del càlcul de la regla de despesa està per sobre del seu límit.

D’acord amb aquests resultats els controls de la LOEPSF 2/2012 no es compleixen en la 
liquidació del pressupost i, d’acord amb l’article 21.1, correspon aprovar un Pla Econòmic 
i Financer (PEF) que haurà de ser presentat al Ple en el termini d’un mes des de la data de 
l’aprovació d’aquesta liquidació. El Ple disposarà d’un termini màxim de 2 mesos per 
aprovar-lo, des de la seva presentació.

4.6. Règim de Tutela Financera per a l’exercici 2016:

La ràtio legal d'estalvi net (EN) es calcula a partir de les dades comptables i de les 
anualitats teòriques de les operacions de crèdit a llarg termini formalitzades o avalades 
per l'entitat que concerta l'operació en tràmit. Si es tracta d’Ens locals i organismes 
autònoms locals l'estalvi net s'obté a partir de la diferència entre els drets liquidats o 
reconeguts nets (DLN) dels capítols 1 a 5 i les obligacions reconegudes netes dels capítols 
1, 2 i 4 (OR), corresponents a la liquidació del pressupost del darrer exercici. No s'han 
d'incloure les obligacions reconegudes derivades de modificacions de crèdit que s'hagin 
finançat amb romanent líquid de tresoreria. Un cop obtinguda aquesta diferència, cal 
deduir-li les anualitats teòriques d’amortització de les operacions de crèdit vigents 
calculades en termes constants (ATA) detallades anteriorment (EN = (DLN capítols 1 a 5) – 
(OR capítols 1,2,4) – ATA).

Pel que fa al ràtio legal de deute viu o d’endeutament local (EL), s’obté dividint la suma 
del volum total del capital viu (CV) de les operacions vigents a curt i llarg termini a 31 de 
desembre de l’exercici objecte de càlcul entre els ingressos corrents liquidats (ICL) dels 
capítols 1 a 5 (EL =  (CV/ICL) * 100).

L’endeutament total contempla les següents magnituds, referides sempre a 31/12/2016:

 Les operacions de crèdit de l’Ajuntament a llarg termini: 33.397.537,66 €.
 La devolució pendent de la liquidació negativa de la participació en els ingressos 

de l’Estat corresponent als exercicis 2008, 2009 i 2013: 2.221.363,43 €.

Ajuntament de Castelldefels (*):
Ingressos capítols 1 a 5 69.702.307

Finalistes a operacions de capital -12.836

Altres ingressos de capítols 1 a 5 no consolidats 0

Ingressos corrents efectes Tutela Financera 69.689.471

ENDEUTAMENT TUTELA FINANCERA:



Saldo inicial 31.564.362

Augments (**) 14.438.837

Disminucions 12.605.661

Saldo final 33.397.538

(*) No inclou el deute pendent Liquidacions negatives PIE 2008, 2009 i 2013.
(**) Deute provinent de la dissolució de Castelldefels Projeccions SA.

Ingressos corrents consolidats efectes Tutela Financera (Inclou Jarfels, SA): 73.351.287

Això aboca un endeutament de 33.397.537,66 € (*), que implica una ràtio del 45,53 % 
(tenint en compte dades de la liquidació de 2016 de l’Ajuntament de Castelldefels i els 
comptes de JARFELS, SA de 2015).

(*) No inclou el deute pendent Liquidacions negatives PIE 2008, 2009 i 2013.

4.6.1. Deute:

D’acord amb l’actual regulació sobre els límits de Tutela, s’indica el nivell de deute a 
l’efecte de Tutela Financera a 31/12/2016. 

Cal fer esment que els valors obtinguts en la Ràtio de Tutela Financera i de l’Estalvi Net 
són la posició d’inici d’exercici. Per finançar inversions durant l’exercici 2017, els valors 
rellevants d’aquests dos indicadors s’han de calcular en el moment de contractar la nova 
operació, tenint en compte la ràtio que resultaria a 31/12/2016, considerant l’import i 
condicions de les operacions previstes. 

D’acord amb la ràtio actualment resultant per a l’Ajuntament seria possible concertar 
noves operacions de crèdit.

4.6.2. Estalvi net:

L’estalvi net que es desprèn de la liquidació és el que tot seguit es detalla, per 
institucions:

Ajuntament de Castelldefels:
Ingressos corrents efectes Tutela Financera 69.689.471

Obligacions rec.Cap. 1, 2  i 4, no fin. amb romanent líquid tresoreria 51.873.305

Anualitats teòriques d’operacions vigents 5.169.582

Estalvi Net 12.646.584

4.7. Obligacions de reduir l’endeutament derivats de la liquidació de l’exercici 2016:

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, quedant redactat com es transcriu tot seguit:



“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.”

L’aplicació del requeriment d’aquest article a les entitats amb pressupost limitador cal 
fer-la a càrrec de la capacitat legal existent per generar nova despesa al Pressupost 2017 
del Romanent per Despeses Generals liquidat de l’exercici 2016. Per aquest motiu, el 
primer pas és validar el possible import subjecte a aquesta obligació de cada entitat amb 
pressupost limitador, condicionat pel valor obtingut de la capacitat de finançament i la 
capacitat legal per generar nova despesa del Romanent per Despeses Generals liquidat: 

Ajuntament de Castelldefels
a) Capacitat de Finançament 7.885.139
b) Romanent Tres. per a DG 25.654.598
c) Romanent compromès 7.375.739
El valor menor: a) o b)-c) 7.885.139

Entenem per Romanent compromès l’import del Romanent per Despeses Generals 
corresponent a la part de despesa que serà necessari executar el 2017 i que, per tant, cal 
incorporar a aquest pressupost.

Pel que fa a les entitats sense pressupost limitador, l’import subjecte al esmentat article 
32 serà la Capacitat de Finançament (sense obligació en cas de Necessitat de 
Finançament).

Per obtenir l’import subjecte a les obligacions de l’article 32 a nivell de grup, que és el que 
marca la norma legal, cal sumar els imports obtinguts de cada entitat, i comparar-se amb 
la capacitat de finançament a nivell de grup i amb el deute públic, dades que ja figuren en 
punts anteriors d’aquest informe, i quedar-se amb l’import menor dels 2 citats.

A nivell de grup, aquest import subjecte a les obligacions de l’article 32 és de : 7.885.139 €

La mateixa  Llei Orgànica 9/2013 incorpora una disposició addicional 6a a la LOESP, 
referida i complementària al seu article 32:

“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.

4. 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.

5. 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 Llei 48/2015, de 29 de octubre, de Pressupostos Generals de l’Estado per a 2016, havia 
aprovat la pròrroga per a 2016 de les regles especials per a la destinació del superàvit 
pressupostari que inicialment estava destinat a la reducció d’endeutament net d’acord 
amb l’article 32 de la Llei d’Estabilitat Pressupostaria. D’aquesta forma, les Entitats Locals 
sanejades financerament podien destinar part del superàvit de 2016 a inversions 
financerament sostenibles, a més d’amortitzar deute, sense que això afectés al 
compliment de la Regla de la Despesa prevista en dita Llei. No obstant això, aquesta 
pròrroga solament tenia vigència per a 2016 i a data d’avui, essent que no hi ha 
Pressupostos de l’Estat aprovats per a 2017, no és d’aplicació, havent de remetre’ns a la 
regulació inicial aplicable abans de dita pròrroga ja invalidada. 

Si el marc legislatiu canviés de manera que tornés a ésser vigent la disposició addicional 
6a a la LOESP, referida i complementària al seu article 32, es podrien prendre decisions 
d’acord amb dit canvi, de conformitat amb els resultats de deute viu que tot seguit es 
detallaran i mentre se segueixi donant acompliment als període mitjà de pagament (PMP) 
a proveïdors.

Es verifica que la ràtio de Deute Viu a la liquidació de 2016 no supera el límit del 110% 
previst en el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 



Per aquest motiu l’entitat podria acollir-se a l’esmentada normativa i destinar l’import 
subjecte a l’article 32 a les següents finalitats previstes a la mateixa:

Finançar el reconeixement extrajudicial de crèdit de les despeses pendents d’aplicar de 
31/12/2016

4.498.824

Generar superàvit a pressupost per generar els fons líquids suficients per assegurar el pagament 
integral dels pendents de pagament del pressupost a 31/12/2016 

3.385139

Reservar aquest import, i en base a la Capacitat de Finançament prevista en el pressupost de 
2016, 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 
(introduïda pel RDL 2/2014, de 21 de febrer). 
La part d’aquest import que no es destini a inversió sostenible, caldrà destinar-la a reduir 
endeutament net.

0

Mentre l’esmentat marc legislatiu no canviï, l’Ajuntament té l’obligació de reduir 
endeutament net per donar acompliment a al també citat article 32 de la LOESP, havent 
de destinar a aquesta finalitat l’import de 7.885.139,00 €.

6.- CONCLUSIONS FINALS

En resum, a criteri del que subscriu, les conclusions son:

a) La confecció de la present liquidació i els llistats i la documentació de que consta 
l’expedient s’ajusta al preceptuat per tota la normativa citada.

b) S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del Reial Decret 500/1990, de 20 
d'abril, de desenvolupament de la Llei d’Hisendes Locals, en matèria pressupostària.

c) Es compleix amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, 
entenent-se com a tal la situació d’equilibri o superàvit, computada en termes de 
capacitat de finançament, en funció de les dades que aboca aquesta liquidació.

d) No es compleix la regla de despesa, per superar el límit de la seva base, per la qual cosa 
es fa imprescindible la immediata aprovació d’un PEF a aplicar durant 2017 i 2018 per tal 
de reconduir la situació. 

Per tot l’anterior exposat, s’informa favorablement l'aprovació de la liquidació del 
pressupost de l’Ajuntament de l'exercici 2016.

l'Interventor,

Signat electrònicament el 09/03/2017,13:09:11

CPISR-1 C José Luis Iranzo Sancho

Ajuntament de Castelldefels
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