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1. Llei 15/2014, de 16 de setembre, de
racionalització del Sector Públic i altres
mesures de reforma administrativa
CONSORCIS
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CONSORCIS
↘ Informe CORA (Comisión para la reforma de las
Administraciones Públicas)
Preveu la reforma dels consorcis interadministratius mitjançant
de la LRJ-PAC. La primera reforma s’inclou en la DA 20ª de la
LRSAL.
Però considera que serà necessària una regulació íntegra del
règim jurídic dels consorcis i de les relacions entre
administracions.
Exposició de motius L 15/2014
• Introdueix un règim jurídic de caràcter bàsic, senzill i ex novo del
dret de separació dels membres d’un consorci administratiu i quan
això doni lloc a la dissolució, s'estableixen les regles per la que es
regirà.
• Diu que la futura Llei de règim jurídic de les Administracions
Públiques inclourà un règim integral de creació, adscripció,
funcionament, dissolució i bàsic dels consorcis que derogarà la
regulació de la LRSAL i de la Llei 15/2014

↘ El Consell de Ministres 9/1/2015 aprova: Anteproyecto de Ley
de Régimen Jurídico del Sector Público
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RÈGIMEN JURÍDIC DELS CONSORCIS. Modificació Llei 30/1992

DA 20ª. 1
Ley 30/
1992

DA 14
LRSAL

DT 6ª
LRSAL

Art. 57.3
LBRL
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• Els estatuts dels consorcis determinaran: El règim orgànic, funcional i financer de l’ AP
a la que estan adscrits. No a los “consorcis sense amo”
• El primer dia de l’exercici pressupostari el consorci quedarà adscrit , i per a cada
exercici d'acord amb els criteris de prioritat SEC 2010
• Subjecció al règim pressupostari , comptabilitat i de control de l’ AP la que estiguin
adscrits i a la LOEPSF . Formaran part dels pressupostos i del compte general de l’ AP
d’adscripció . Auditoria de comptes anuals responsabilitat de l'òrgan de control de l’
AP en la qual estigui adscrit
• Personal . Serà funcionari o laboral procedent reassignació efectius AP participant.
Retribucions no poden superar les de l’ AP en llocs de treball equivalents
• No estan subjectes al que disposa la DA 20ª, els consorcis no considerats administració
pública en termes SEC, que no hagin tingut pèrdues durant 2 anys consecutius i no
hagin rebut subvencions de les AP en els darrers 5 anys
• Règim transitori per adaptar els estatuts dels consorcis creats en el moment de l’
entrada en vigor de la LRSAL 1 any. I modificar el règim pressupostari, comptable i de
control que s’aplicarà el 1.1. del any següent
• Creació de consorcis condicionada a que no es pugui formalitzar un conveni, a que
sigui mes eficient econòmicament i a que es verifiqui que no posi en risc la
sostenibilitat financera del consorci ni del conjunt de l’ hisenda de l’EL
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Lei 15/ 2014. Causes i procediment per l’exercici del dret de
separació d’un consorci. Art. 12.1

↘ Els membres d’un consorci als que se’ls apliqui la Llei
30/1992 o la Llei 7/1985 poden separar-se d’un consorci:
En qualsevol moment sempre que no s’hagi senyalat
termini de duració del consorci
Si te durada determinada, qualsevol dels seus membres
es podrà separar abans de l’acabament del termini si:
• Algun dels membres incorre en l’incompliment d’alguna de les
obligacions estatutàries, en particular: les que impedeixin
complir amb la finalitat per la qual es va constituir i fer les
aportacions al fons patrimonial
• Si un municipi deixi de prestar el servei, d’acord amb la LRSAL, i
el servei sigui un dels prestats pel Consorci al que pertany

6

CSITAL de Lleida 25 de febrer de 2015
Maria Petra Sáiz Antón

Exercici del dret de separació d’un consorci. Art. 12.2

↘ Per escrit i notificant-ho al màxim òrgan de govern del
consorci
↘ A l’escrit es farà constar:
incompliment que motiva la separació
Formulació de requeriment previ del seu incompliment
Transcurs del termini atorgat per a complir desprès del
requeriment
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Efectes de l’exercici de separació d’un consorci Art. 13.1 (I)

↘ L’exercici del dret de separació produeix la dissolució del
consorci, excepte si:
la resta de membres, d’acord amb les previsions
estatutàries, acordin la continuïtat del consorci
I al menys dues AAPP o dues entitats o organismes públics
vinculats o dependents de més d’una administració hi
segueixin pertanyent
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Efectes de l’exercici de separació d’un consorci Art. 13.1 (III)

↘ Regles a seguir quan l’exercici del dret a dissolució NO
COMPORTI la dissolució
Es calcularà la quota de separació de qui exerceixi el dret
de separació d’acord amb:
• La participació que li hagués correspost en el saldo resultant del
patrimoni net, si s’hagués fet la liquidació, tenint en compte que
el criteri de repartiment serà el previst als estatuts
• Si no hi ha previsió estatutària es considerarà:
– La quota de separació que li hagués correspost en la
liquidació
– O en el seu defecte: el % de les aportacions efectuades al
fons patrimonial del consorci i el finançament concedit cada
any del membre que exerceix el dret a la separació
– Si el membre que exerceix la separació no hagués efectuat
aportacions, es considerarà la participació en els ingressos
que, en el seu cas, hagués rebut durant el temps que ha
pertangut al consorci
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Regles a seguir quan l’exercici del dret a dissolució NO COMPORTI
la dissolució

↘ El consorci determinarà La forma i condicions de pagament
de la quota de separació, si és positiva, i del pagament del
deute si és negativa
↘ L’efectiva separació es produirà una vegada determinada la
quota de separació i s’hagi ingressat o pagant la quota
resultant
↘ Consorcis adscrits a l’administració que exerceix el dret de
separació, El consorci haurà d’acordar a quina administració
o organisme públics vinculats que continuïn al consorci
queda adscrit segon els criteris establerts per la llei
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Liquidació del consorci. Art. 14
↘ La dissolució del consorci produeix la seva liquidació i extinció
↘ En tot cas serà causa de dissolució que les finalitats estatutàries
s’hagin complert
↘ El màxim òrgan de govern del consorci quan adopti l’acord de
dissolució ha de nomenar un liquidador. Si no hi ha acord aquest
serà l’administrador del consorci.
↘ Funcions del liquidador:
Calcular la quota de liquidació de cada membre del consorci
d’acord amb els estatuts o segons els criteris assenyalats
↘ El consorci acordarà la forma i les condicions de pagament de la
quota de liquidació si és positiva
↘ Les entitats consorciades podran acordar, amb la majoria
assenyalada als estatus, o en defecte per unanimitat, la cessió
global d’actius i passius a un altre entitat jurídicament adequada
amb la finalitat de mantenir la continuïtat de l’activitat i assolir
els objectius del consorci que es liquida
11
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Termini d’adaptació d’estatuts i dret supletori

↘ En el termini de 6 mesos des de l’entrada en vigor de la Llei
15/2014, els consorcis han d’adaptar els seus estatuts per
recollir:
El dret de separació i dissolució del consorci, el qual podran
desenvolupar sempre que no contravingui el previst a la llei
↘ Dret supletori
Les previsions sobre la societat civil del Codi civil, (art. 1665
a 1708 ) per allò que no estigui previst ni a llei 15/2014 ni als
estatuts
Excepte pel que fa al règim de liquidació que es regirà pel
Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de societats de capital
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Dissolució consorci. Emissió de l‘informe d'intervenció

↘ Naturalesa de l’informe d’intervenció
↘ S’emet en compliment de l’article 4.1.h) del Reial decret
1174/1987, 18/9, del règim jurídic dels FHE, que disposa
que la funció de control i fiscalització interna de la gestió
econòmic financera i pressupostària compren, entre d’altres
l’emissió d’informes dictàmens i propostes per lesl quals
s’exigeixi una majoria especial , condició que es dona en la
dissolució de consorcis. Art. 22.2 b) i Art. 123.1 f) de la LBRL
↘ Es independent de les actuacions de control intern previst
a l’art. 213 i ss del TRLHL
↘ Te caràcter preceptiu però no vinculant
13
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Legislació aplicable a l’informe d’intervenció
↘ Articles 22.2 b) 57, 85.2 i 123 1 f) i 2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril
Reguladora de les Bases del Règim Local. (LRBRL)
↘ Disposició addicional 20ª de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
Règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu comú.
↘ Articles 269 a 272 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya. (LMRLC)
↘ Articles 312 a 324 del Decret 149/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels ens Locals de Catalunya.
(ROAS)
↘ Llei 15/2014, de 16 de setembre, de Racionalització del Sector Públic i
altres mesures de reforma administrativa.
↘ Articles 4.1.b) i 11 l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es
desenvolupen les obligacions de remissió d’informació previstes en la
Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera
2/2012, de 27 de abril.
↘ Articles 371 a 394 del Real decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital (TRLSC).
14
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Liquidació del consorci. Art. 14 i 15 L 15/2014 i art. 371 a 394 TRLSC

↘ art 14.2 L 15/2014.
Acord de dissolució màxim òrgan del consorci i nomenament
liquidador
Nomenament de liquidador
↘ TRLSC. Regulació més extensa. Preveu:
Liquidador únic o varis liquidadors
El cessament dels administradors amb extinció del poder de
representació
Si els estatuts no disposen el contrari el càrrec de liquidador
es indefinit
↘ Caldria determinar en els estatuts els aspectes següents de
les funcions dels liquidadors previstes al TRLSC:

15

CSITAL de Lleida 25 de febrer de 2015
Maria Petra Sáiz Antón

Liquidació del consorci. Art. 14 i 15 L 15/2014 i art. 371 a 394 TRLSC
↘ Funcions liquidadors TRLSC.
Vetllar per la integritat del patrimoni social en tant no sigui liquidat i repartit entre
els socis
Tenen poder de representació per totes les operacions necessàries per la liquidació
Representació en judici i concertar transaccions i arbitratges quan convingui a
l’interès social
Deure inicial dels liquidadors: Art. 375 TRLSC. Formulació d’un inventari i un balanç
de liquidació amb referència al dia de la dissolució, en el termini de 3 mesos des de
el dia de l’adopció de l’acord de dissolució
Concloure les operacions pendents i realitzar les noves necessàries per la liquidació
Cobrar els crèdits i pagar els deutes
Dur la comptabilitat, custodiar els llibres i la documentació del Consorci
Alienar els béns
Deure d’informació periòdica als ens consorciats sobre l’estat de la liquidació
Si la duració de la liquidació s'allargués per un període superior a l’aprovació dels
comptes anuals els liquidadors dins dels 6 mesos de cada exercici han de presentar
a la junta general: els comptes anuals i un informe pormenoritzat que permeti
apreciar l’estat exacte de la liquidació
Destitució dels liquidadors si passats 3 anys des de l’obertura de la liquidació sense
que s’hagi aprovat per la junta general el balanç de liquidació.
Confecció balanç final de liquidació amb un informe complert de les operacions
efectuades que s’ha d’aprovar per la Junta general.
Determinació de la quota de liquidació
16
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1. Article 30 de Llei 15/2014, de 16 de
setembre, de racionalització del Sector
Públic i altres mesures de reforma
administrativa, regula les:
MODIFICACIONS LLEI 38/2003, DE 17 DE
NOVEMBRE GENERAL DE SUBVENCIONS
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JUSTIFICACIÓ DE LA REFORMA.
↘ Informe CORA, necessitat de la reforma de la LGS i en especial
Millor utilització de la BDGS entre AAPP i entitats de l’àmbit privat
Assegurar la interconnexió automàtica entre les diferents bases
autonòmiques i locals i la BDGS
Que la BDNS operi com a sistema de publicitat de les subvencions
concedides, millora de la transparència i simplificant
procediments.
Interconnexió BDGS i dades tributàries (primer pas: Real Decret
828/2013, 25/10)

Més transparència. Llei 19/2013, de 9/12 i Llei 19/2014, de 29/12

↘ Adhesió del Govern espanyol en la “Alianza para el Gobierno
Abierto”. 2011. OGP. “Open Goverment Partnership”
Resultats de l’Informe d'Avaluació independent del I Plan de
Acción d’España para 2013, (IRM)
II Plan de Acción d’España para 2014-2016. Preveu la reforma la
LGS per 2015.
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DT 10ª. Règim transitori
↘ Les modificacions introduïdes en l'article 30 (de modificació de la Llei
38/2003 ) entraran en vigor tres mesos després de la seva publicació en el
«Butlletí Oficial de l'Estat » 18 de desembre de 2014
↘ La modificació recollida en l'article 20.8 i les correlatives dels articles
17.3.b , 18 i 23.2 , són aplicables a les subvencions convocades o
concedides a partir l'1 de gener del 2016
↘ No obstant això , als efectes de donar compliment a la previsió recollida en
l'article 10 de la Llei 19/2013 , de 9 de desembre , de transparència, accés a
la informació pública i bon govern , en referència al que estableix en el seu
article 8.1 . c ), la Base de Dades Nacional de Subvencions donarà publicitat
a les subvencions i ajudes públiques concedides a partir de 2014 per
l'Administració General de l' Estat i els seus organismes i entitats vinculants
o dependents , amb indicació de la convocatòria , beneficiari i import
concedit a partir de l'entrada en vigor de l'esmentat article 10
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Articles modificats. Art. 17.3 b) extrems mínims de les bases de la convocatòria

Art.17.3 .17.3 La norma reguladora de les bases de concessió de les
subvencions concretarà , com a mínim , els punts següents:
a. Definició de l'objecte de la subvenció.
b. Requisits que hauran de reunir els beneficiaris per a l'obtenció de la
subvenció i , si escau , els membres de les entitats previstes en l'apartat 2
i segon paràgraf de l'apartat 3 de l'article 11 d'aquesta Llei ; diari oficial
en què es publicarà l'extracte de la convocatòria , per conducte de la
BDNS , una vegada que s'hagi presentat davant aquesta el text de la
convocatòria i la informació requerida per a la seva publicació ; i forma i
termini en què s'han de presentar les sol·licituds.
c. Condicions de solvència i eficàcia que hagin de reunir les persones
jurídiques a què es refereix l'apartat 2 de l'article 12 d'aquesta llei
d. Procediment de concessió de la subvenció
e. Criteris objectius d'atorgament de la subvenció i , si escau , ponderació
dels mateixos
f. Els apartats f) a n) no varien.
DT 10ª. La modificació serà d’aplicació a subvencions convocades o concedides a
partir 1.1.2016
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Artículo 18 . Publicitat de les subvencions. Nova redacció
↘ Article 18 . Publicitat de les subvencions
1. La Base de Dades Nacional de subvencions operarà com a sistema
nacional de publicitat de subvencions. A aquests efectes, les
administracions concedents han de remetre a la base de dades
nacional de subvencions informació sobre les convocatòries i les
resolucions de concessió recaigudes en els termes que estableix l'
article 20
2. Els beneficiaris hauran de donar publicitat de les subvencions i ajudes
percebudes en els termes i condicions establerts en la Llei 19/2013 ,
de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern
3. En el cas que es faci ús de la previsió continguda en l'article 5.4 de
l'esmentada Llei , la base de dades nacional de subvencions servirà de
mitjà electrònic per al compliment de les obligacions de publicitat.
4. Els beneficiaris hauran de donar l'adequada publicitat del caràcter
públic del finançament de programes , activitats , inversions o
actuacions de qualsevol tipus que siguin objecte de subvenció , en els
termes reglamentàriament establerts
DT 10ª. La modificació serà d’aplicació a subvencions convocades o
concedides a partir 1.1.2016
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Article 20. Base dades nacional de subvencions (I)
↘ Aquest article es modifica substancialment. Està en vigor
excepte apartat 20.8
1. Finalitat BDNS. Promoure la transparència i servir com a
instrument de planificació polítiques públiques, millorar la
gestió i lluitar contra el frau
2. Informació BDNS. Informació subvencions. Per via
reglamentaria podrà incloure altres ajuts quan el seu registre
contribueixi a les finalitats de la UE, coordinació polítiques de
cooperació internacional o altres polítiques públiques de
foment. Inclourà.
Referencia a les bases, convocatòria, programa i crèdit
pressupostari, objecte o finalitat de la subvenció,
identificació beneficiaris, import atorgat i percebut,
resolucions reintegrament. (Ordre EHA/875/2007 que determina el
contingut i les especificacions tècniques de la informació de la BDGS)
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Article 20. Base dades nacional de subvencions (II)
3.
4.

IGAE. òrgan responsable de l’administració i custodia de la BDNS
Obligats subministrament informació. AAPP, organismes i entitats art. 3,
consorcis, mancomunitats i altres personificacions públiques creades per
varies AAPP, que hagin de subministrar informació a la BDGS
Responsables de subministrament informació de forma exacta, completa i en termini.
EELL Intervenció o l’òrgan que assigni l’EELL
Es comunicarà a la BDNS pel tribunal que dicti la sentència ferma i les sancions per la
pèrdua de la possibilitat d’obtenció de subvencions (art. 13, a) i h) LGS). Pendent de
desenvolupament reglamentari
No serà d’aplicació l’art. 21,1 de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de
caràcter personal.

5. Caràcter reservat de la BDGS. No podrà ser comunicada a tercers, excepte:
Col·laboració AAPP- òrgans UE lluita frau
Investigació delictes públics
Col·laboració AAPP i SS
Col·laboració comissions parlamentaries investigació, Tribunal de Comptes, OCEX,
Comissió vigilància Activitats de Finançament del terrorisme (art. 8 Llei 12/2003,
Bloqueig de ll finançament del terrorisme),servei Executiu de la Comissió de Prevenció
del Blanqueig de Capitals i infraccions monetàries, Defensor del Poble i institucions
anàlogues, Comissió nacional de defensa dels Mercats de la Competència
23
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Article 20. Base dades nacional de subvencions (III)
6.

S’assegurarà la interrelació de la BDNS amb altres bases de dades per
millorar la lluita contra el frau de la SS i altres ajudes. En qualsevol cas
s’assegurarà: l’accés, integritat, disponibilitat , autenticitat,
confidencialitat, traçabilitat i conservació de les dades cedides
Obligació del deure de secret professional i confidencialitat de les
autoritats i personal amb accés a la BDNS. La seva vulneració serà falta
disciplinaria molt greu, sens perjudici de responsabilitat penals o civils
Als efectes dels principis de la Llei 19/2013, la BDNS operarà com a
sistema nacional de publicitat de les subvencions, pel que la IGAE
publicarà en la seva web:

7.

8.

Convocatòries de subvencions. Les AAPP comunicaran a la BDNS el text de la
convocatòria i la informació requerida a la BDNS, que donarà trasllat al diari
oficial corresponent. No seguir aquest procediment serà causa de
anul·labilitat de la convocatòria
Subvencions concedides. Les AAPP retran a la BDNS, les concedides, la
convocatòria, el crèdit pressupostari d’imputació, beneficiari, import concedit,
finalitat etc..
Informació que publiquin les entitats sense ànim de lucre art. 5,4 L19/2013
24
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En vigor 1.1.2016

Article 20. Base dades nacional de subvencions (IV)

9.

La BDNS podrà subministrar informació pública sobre les sancions
fermes imposades per infraccions molt greus. Amb el Nom i cognoms o
raó social del subjecte infractor, infracció comesa, sanció imposada i
subvenció a la qual es fa referència i el temps que s’estableixi

10. La IGAE dictarà les instruccions per concretar dades i documents
integrants de la BDNS, terminis i procediments de remissió de la
informació, inclosos els electrònics, la informació a publicar i el termini
de publicació
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Article 23. iniciació. Procediment concessió subvencions

1. El procediment per a la concessió de subvencions s'inicia
sempre d'ofici
2. 2. La iniciació d'ofici es realitzarà sempre mitjançant
convocatòria aprovada per l'òrgan competent , que
desenvoluparà el procediment per a la concessió de les
subvencions convocades segons el que estableix aquest
capítol i d'acord amb els principis de la Llei 30/1992. La
convocatòria s'ha de publicar en la BDNS i un extracte , en
el " Butlletí Oficial de l'Estat " d'acord amb el procediment
establert en l'article 20.8 . La convocatòria tindrà
necessàriament el següent contingut:
DT 10ª. La modificació serà d’aplicació a subvencions convocades
o concedides a partir 1.1.2016
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Article 47 . Facultats del personal controlador

S’introdueix un nou apartat a l’article 47.
5. La cessió de dades de caràcter personal que s'hagi
d'efectuar a la Intervenció General de l'Administració de l'
Estat per a l'exercici de les seves funcions de control
financer d'acord amb el que disposa l' article anterior, en els
apartats anteriors d'aquest article o en una altra norma de
rang legal , no requereix el consentiment de l' afectat . En
aquest àmbit no és aplicable el que disposa l'apartat 1 de
l'article 21 de la Llei Orgànica 15/1999 , de 13 de desembre ,
de Protecció de Datos de Carácter Personal
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Art. 57. Infraccions greus
Constitueixen infraccions greus les següents conductes :
a. L'incompliment de l' obligació de comunicar a l'òrgan concedent o a l'entitat
col·laboradora l'obtenció de subvencions , ajudes públiques , ingressos o
recursos per a la mateixa finalitat , a què es refereix el paràgraf d) de l'
apartat 1 de l'article 14 d'aquesta Llei
b. L'incompliment de les condicions establertes alterant substancialment els fins
per als quals la subvenció va ser concedida.
c. La manca de justificació de l'ocupació donada als fons rebuts una vegada
transcorregut el termini establert per a la seva presentació
d. L'obtenció de la condició d'entitat col·laboradora falsejant els requisits
requerits en les bases reguladores de la subvenció o ocultant els que
l'haguessin impedit
e. L'incompliment per part de l'entitat col·laboradora de l'obligació de verificar ,
si escau , el compliment i efectivitat de les condicions o requisits
determinants per a l'atorgament de les subvencions , quan d'això es derivi
l'obligació de reintegrament .
f. La falta de subministrament d'informació per part de les administracions ,
organismes i altres entitats obligats a subministrar informació a la base de
dades nacional de subvencions
g. Les altres conductes tipificades com a infraccions greus en la normativa de la
Unió Europea en matèria de subvencions
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Es modifica l’article 62. sancions per infraccions greus

3. Quan les administracions , organismes o entitats que
preveu l'apartat 20.3 no compleixin amb l'obligació de
subministrament d'informació , s'imposarà una multa ,
prèvia advertència , de 3000 euros , que podrà reiterar
mensualment fins que es compleixi l'obligació.
En cas que l'incompliment es produeixi en un òrgan de
l'Administració General de l'Estat , és aplicable el règim
sancionador per infraccions greus que preveu la Llei 19/2013 ,
de 9 de desembre , de transparència , accés a la informació
pública i bon govern , corresponent la instrucció del
procediment sancionador l'òrgan competent del Ministeri
d'Hisenda i Administracions Públiques . »
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Art. 63 Sancions per infraccions molt greus
1.

Les infraccions molt greus seran sancionades amb multa pecuniària
proporcional del doble al triple de la quantitat indegudament obtinguda ,
aplicada o no justificada o , en el cas d'entitats col·laboradores , dels fons
indegudament aplicats o justificats
No obstant això , no se sancionaran les infraccions recollides en els
paràgrafs b ) i d) de l'article 58 quan els infractors haguessin reintegrat les
quantitats i els corresponents interessos de demora sense previ
requeriment
2. Quan l'import del perjudici econòmic corresponent a la infracció molt
greu excedeixi de 30.000 euros, concorrent alguna de les circumstàncies
previstes en els paràgrafs b ) i c ) de l'apartat 1 de l'article 60 d'aquesta
Llei , els infractors podran ser sancionats, a més, amb :
a. Pèrdua , durant un termini de fins a cinc anys , de la possibilitat
d'obtenir subvencions , ajudes públiques i avals de l'Administració o
altres ens públics
b. Prohibició , durant un termini de fins a cinc anys , per celebrar
contractes amb l'Administració o altres ens públics
c. Pèrdua , durant un termini de fins a cinc anys , de la possibilitat
d'actuar com entitat col·laboradora en relació amb les subvencions
regulades en aquesta Llei
3. L'òrgan competent per imposar aquestes sancions podrà acordar la seva
publicitat a la Base de Dades Nacional de Subvencions
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3. Llei 36/2014, de 26 de desembre, de
Pressupostos Generals de l’Estat de 2015

31

CSITAL de Lleida 25 de febrer de 2015
Maria Petra Sáiz Antón

Aspectes general regulació de les despeses de personal. Art.20
↘ Art. 20. apartat 1 c) Sector públic local
Corporacions locals i organismes dependents
Societats mercantils locals. Les que tenen participació , directa o indirecta,
en el seu capital social de les administracions i entitats enumerades > 50%
EPE i resta d’organisme del sector públic local
Fundacions del sector públic local i consorcis participats majoritàriament
↘ Art 20 apartat 2, No hi haurà cap increment per l’any 2015 de les retribucions
del personal al servei del Sector públic local, respecte de les vigents al
31,12,2014, en termes d'homogeneïtat pels dos períodes de comparació, tat
pel que fa a Efectius de personal i antiguitat d’aquest
↘ Art. 20 apartat .3. No hi haurà cap aportació a Plans de pensions, d’ocupació o
contracte d’assegurances col·lectius que incloguin cobertura de contingència
de jubilació per part de les AAPP, entitats i societats enumerades a l’art.20.un
c)
↘ Art.20 apartat No es pot incrementar la massa salarial 2015. Esta integrada
per: conjunt de les retribucions salarials i extrasalarials i despeses d’acció
social meritats per aquest personal a l’exercici 2014 en termes
d'homogeneïtat. S’exceptuen:
Prestacions i indemnitzacions a la SS
Cotitzacions al sistema de la SS a càrrec de l’empleador
Indemnitzacions per trasllats, suspensions o acomiadaments
Indemnitzacions o bestretes als treballadors
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DA 15ª contractació de personal societats mercantils públiques (SMP). Amb caràcter
bàsic

↘ DA 15ª apartat 1. l’any 2015 les SMP no podran contractar nou
personal, aquesta limitació no serà aplicable a:
La contractació de persona funcionari o laboral, amb una relació
preexistent de caràcter fix i indefinit en el sector públic estatal,
autonòmic o local en el que estigui inclosa respectivament la
Societat mercantil.
Els contractes celebrats a l’empara de l’establert en aquest apartat
generaran dret a seguir percebent, des de la data de la celebració,
el complement d’antiguitat de la mateixa quantia que es vingués
percebent en el departament ministerial, organisme públic,
societat, fundació o consorci de procedència.
Sols en casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i
inajornables podran dur a terme contractacions temporals
A més les SMP que hagin tingut beneficis en les 3 darrers
exercicis, podran dur a terme contractes indefinits amb el límit del
50% de la seva taxa de reposició, calculades d’acord amb l’art.21
apartat 1.3 de la LPGE 2015
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DA 16ª contractació de personal fundacions del sector públic. Amb caràcter bàsic

↘ DA 16ª apartat 1. l’any 2015 les fundacions del sector públic no
podran contractar nou personal, aquesta limitació no serà
aplicable a:
La contractació de persona funcionari o laboral, amb una relació
preexistent de caràcter fix i indefinit en el sector públic estatal,
autonòmic o local en el que estigui inclosa respectivament la
Societat mercantil.
Els contractes celebrats a l’empara de l’establert en aquest apartat
generaran dret a seguir percebent, des de la data de la celebració,
el complement d’antiguitat de la mateixa quantia que es vingués
percebent en el departament ministerial, organisme públic,
societat, fundació o consorci de procedència.
Sols en casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i
inajornables podran dur a terme contractacions temporals
A més les SMP que hagin tingut beneficis en les 3 darrers
exercicis, podran dur a terme contractes indefinits amb el límit del
50% de la seva taxa de reposició, calculades d’acord amb l’art.21
apartat 1.3 de la LPGE 2015
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Oferta pública d’ocupació. Art.21 (I)
↘ Art. 21 apartat 1. 1. Durant el 2015 no es procedirà a la incorporació de nou
personal en el sector públic local, excepte:
El que es derivi de l’execució processos selectius d’ofertes d’exercicis anteriors
Societats mercantils públiques, fundacions del sector públic i consorcis
participats per administracions i organismes que integrin el SP local. (segons
DA 15ª, 16ª i 17ª.
↘ Art. 21 apartat 1. 2. Respectant les limitacions pressupostàries del cap. I, la
restricció no afectarà als sectors següents, pels que es fixa una taxa de reposició del
50%
Personal de la policia local. Es podrà arribar al 100% de la taxa de reposició
d’efectius. Previ acord del Ple o òrgan competent en el qual s’acrediti al
MINHAP l’aplicació de la mesura i s’acrediti el compliment dels preceptes de la
LOEPSF i del TRLHL .
En les AAPP respecte de:
• El control i la lluita contra el frau fiscal, laboral, subvencions i del control
eficient dels recursos públics
• L’assessorament jurídic i la gestió dels recursos públics
• Serveis de prevenció i extinció d’incendis. En l’AALL amb els mateixos
requisits i amplitud que per la policia local
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Oferta pública d’ocupació. Art.21 (II)
↘ Art. 21 apartat 1.3. Pel càlcul de la taxa de reposició d’efectius, el % màxim
s’aplicarà sobre la diferència resultant entre el núm. empleats fixes que
durant 2014, deixaren de prestar serveis en cadascun d’aquests sectors ,
àmbits, cossos i categories i el nombre d’empleats fixos que s’haguessin
incorporat en 2014, per qualsevol causa, excepte els procedents d’ofertes
públiques d’ocupació o reingrés sense reserva de lloc de treball
↘ Art. 21 apartat 2. Durant 2015 no es pot:
Contractar personal temporal
Nomenar personal estutari temporal o funcionaris interins
excepte en casos excepcionals per a cobrir necessitats urgents
inajornables que es restringiran als sectors, funcions i categories
professionals que es considerin prioritaris o que afectin al funcionament
del serveis públics essencials
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Art. 98 set LPGE 2015
↘ Modificación de la DA 4ª TRLHL Retenciones PTE por la Secretaria de General
de Coordinación Autonómica y Local. Añade un nuevo apartado siete, en
referencia a cuando resulte de aplicación el art. 18,5 de la LOEPSF (medida
automática de prevención con comunicación de alerta del Interventor, EELL
111 y 135 TRLHL, cuando se superan los 30 días PMP
↘ Normas especiales si existen deudas con proveedores, pero no con acreedores
públicos:
• Regla de retención del 50% de la entrega bruta de la PTE
↘ Normas especiales si existen deudas con proveedores y deudas “no
cualificadas” con acreedores públicos:
Máxima retención del 70% de la entrega bruta
El 50% como máximo para acreedores públicos y el 20% para proveedores
No se puede reducir el % retención
↘ Normas especiales si existen deudas con proveedores y con acreedores
públicos por falta de ingreso de impuestos legalmente repercutidos o
retenidos o cotizaciones retenidas:
Retención del 100% de la entrega a bruta
El 20% como máximo para proveedores
El resto para acreedores públicos
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DA 32ª Interès legal del diner

↘Fins al 31/12/2015
El tipus d’interès legal del diner queda
establert en el 3,50%
L’interès de demora serà del 4,375% (art.
26,6 de la LGT i art. 38,2 de la LGS)
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Refinançament operacions de crèdit i regim d’endeutament EELL i ens
dependents

DA 77ª regula:
↘ El règim del refinançament i el règim d’endeutameny
d’operacions de crèdit a llarg termini. Mantenint l'excepció
de la DF 31ª LPGE 2013 per l’exercici 2015
↘ El règim d’endeutament entitats dependents o vinculades a
les EELL, pel que manté el previst a la DA 1ª del RD Llei
7/2013, de 28 de juny, de mesures urgents de naturalesa
tributària, pressupostaria i de foment de la investigació, el
desenvolupament i la innovació
DA 78ª
↘ Concertació d’operacions de crèdit en els supòsits de
dissolució de mancomunitats i consorcis
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DA 77 ª . SUBSTITUCIÓ TOTAL O PARCIAL D’OPERACIONS PREEXISTENTS (I)
La DA 77 de la LPGE manté pel 2015 l’exepció de la DA 31 de la LPGE 2013,
possibilitant :
↘ Que qualsevol entitat local pugui subscriure operacions de refinançament,
encara que tingui Estalvi Net <0 i Rati endeutament >110%
↘ Però no permet incloure en el refinançament:
Operacions RDL 4/2012
Operacions formalitzades exercici 2013
Operacions formalitzades en aplicació art 177 i 193 TRLHL.

↘ Requeriments:
Autorització preceptiva òrgan de tutela segons el previst en el TRLHL
Autorització preceptiva de l’òrgan de tutela,
Si l’Estalvi net <0 o el Rati de capital viu >75% cal l’aprovació pel Ple d’un
Pla de sanejament financer o de correcció de deute a 5 anys i autorització
de l’òrgan de tutela financera
Informe anual de l’Interventor del compliment del Pla que es presentarà al
Ple i a l’òrgan de tutela per la seva aprovació
Si aprovat el Pla de sanejament financer o de correcció de deute es
produeixen incompliments
• No es podran concertar operacions d’endeutament a llarg termini
• L’òrgan de tutela ha proposar mesures extraordinaries a les EELL
• Si no les adopten es podran aplicar les mesures correctores dels art. 25 i 26 LOEPSF
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DA 77 ª. CONCERTACIÓ OPERACIONS A LLARG TERMINI PER FINANÇAR INVERSIONS (II)
No hi ha modificacions

↘ DF 31 de la LPGE 2013. Modificà el RDL 20/2011 amb vigència indefinida.
Estableix sobre a la concertació d’operacions de crèdit a llarg termini , per
les EELL definides segons SEC que:
↘ Podran concertar operacions els EELL si del resultat de la liquidació del pressupost
de l’exercici anterior es dedueix
Estalvi Net >0 i Rati deute viu < 75%
Estalvi Net >0 i Rati deute viu < 110% però superior al 75% amb autorització de
l’òrgan de tutela
↘ No podran els EELL si del resultat de la liquidació del pressupost de l’exercici
anterior es dedueix
Estalvi Net <0
Rati deute viu > 110%
Romanent líquid de tresoreria per a despeses genals <0 i tinguin
• Vigent el Pla de sanejament vigent segons RDL 5/2009,
• Operacions financeres vigents regulades pel RDL 8/2011 o pel RDL 4/2012
↘ També Requeriran autorització preceptiva de l’òrgan de tutela. (Art. 20.2 LOEPSF. )
Les operacions d’endeutament a llarg termini EELL inclosos en l’àmbit
subjectius art. 111 i 135 TRLHL (quan incompleixin els principis de la LOEPSF
Si el Rati de capital viu > 75%
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DA 77ª. Règim d’endeutament d’entitats dependents o vinculades a les EELL (III)

↘ Apartat 3 DA 77ª. Manté el previst a la DA 1ª del RD Llei 7/2013, de
28 de juny, de mesures urgents de naturalesa tributària,
pressupostaria i de foment de la investigació, el desenvolupament i
la innovació
↘ “Amb caràcter extraordinari i transitori , les entitats vinculades o
dependents de les entitats locals que es classifiquin en el sector
d'administracions públiques , en l'exercici en què s'aprovi aquesta
classificació i en el següent no seran incloses en l'àmbit d'aplicació
del règim de endeutament que estableix el text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals , aprovat per Reial Decret
Legislatiu 2/2004 , de 5 de març , i en normes que , amb vigència
indefinida o temporal el completin o desenvolupin, podent
formalitzar aquelles entitats dependents les operacions
d'endeutament que tinguin previstes en els seus pressupostos o en
els seus pressupostos o en els seus estats financers”
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DA 78ª concertacions operacions de crèdit en supòsits de dissolució de
mancomunitats i consorcis (I)

↘ En els supòsits de dissolucions de mancomunitats i consorcis les
EELL que les hagin integrat, si es subroguen en tots els drets i
obligacions, podran formalitzar operacions de crèdit a llarg
termini per a donar compliment a aquestes obligacions en la part
que els correspongui d’acord amb el % de participació
↘ Per la formalització de les operacions de crèdit es requereix:
Acord de l’òrgan competent de la corporació local amb els
requisits de quòrum de la LBRL i una certificació de l’òrgan
liquidador en relació amb:
• La correspondència del deute assumit amb el % de participació esmenta
• Que s’han executat els drets econòmics de la mancomunitat o el
consorci i que s’han aplicat al compliment de les obligacions al seu
càrrec

Autorització de l’òrgan de tutela que haurà de verificar que el
procediment de dissolució i de liquidació es desenvolupa d’acord
amb la legislació aplicable
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DA 78ª concertacions operacions de crèdit en supòsits de dissolució de
mancomunitats i consorcis (II)
↘ Si l’EELL presentin EN<0 o endeutament>75% en els termes de la DA 31
LPGE 2013:
El Ple aprovarà un Pla de sanejament financer o de correcció de deute
a 5 anys per tornar als ratis art. 53 TRLHL
Informe anual de l’Interventor del compliment del Pla que es
presentarà al Ple i a l’òrgan de tutela
Si aprovat el Pla de sanejament financer o de correcció de deute es
produeixen incompliments
• No es podran concertar operacions d’endeutament a llarg termini
• L’òrgan de tutela ha proposar mesures extraordinaries a les EELL
• Si no les adopten es podran aplicar les mesures correctores dels
art. 25 i 26 LOEPSF
↘ La nova operació d’endeutament, s’haurà d’informar a la Central de
“Información de Riesgos de la entidades locales”, d’acord amb l’art. 55 del
TRLHL i a l’art 17 de l’Ordre HAP/2105/2012
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Gracies per la vostra atenció
www.CSITAL.ORG
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