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de l’estat de l’any 2015
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MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE NOTIFICACIONS PER LA LLEI 15/2014

↘ Notificacions
Modificació article 59.5 de la Llei 30/92
– Amb caràcter obligatori s’ha de publicar un anunci en el BOE en
cas d’interessats deconeguts, desconeixement del lloc de
notificació o en cas que aquesta no es pugui practicar.
– Facultativament i de forma prèvia en el BOP, DOGC i en el tauler
d’edictes de l’ajuntament de l’últim domicili de l’interessat.
• Caracteristiques de l’anunci publicat al BOE
– L’anunci s’enviarà telemàticament mitjançant un sistema
automatitzat.
– La publicació dels anuncis tindrà caràcter gratuït
– L’entrada en vigor d’aquest articulat seràl’1 de juny de 2015 tan
pel procediments que s’iniciïn com als ja iniciats.
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MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE NOTIFICACIONS PER LA LLEI 15/2014

↘ Notificacions
Modificació article 112 de la Llei 58/2003, general tributària
– S’estableix igual que en el supòsit anterior la publicació de
l’anunci en el BOE, si bé en matèria tributària s’han de complir
els següents requisits:
» Intentar la notificació dues vegades en el domicili fiscal de
l’interessat o el domicili que hagués designat.
» Intentar una sola vegada quan l’interessat consti com
desconegut en el domicili.
– La publicació en el BOE d’efectuarà els dilluns, dimecres i
divendres
– L’interessat ha de comparèixer en el termini de 15 dies des del
següent al de la publicació i en cas que no comparegui s’entén
produïda la notificació a tots els efectes.
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MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE NOTIFICACIONS PER LA LLEI 15/2014

↘ Notificacions
Modificació article 112 de la Llei 58/2003, general tributària
• Contingut de la publicació
– Relació de notificacions pendents
– Identificació de l’obligat tributari o representant
– Procediment que la motiva
– Òrgan competent per a la tramitació
– Lloc i data en que ha de comparèixer el destinatari

Modificació de l’article 29.4 b) del Text refós 1/2004 de la
Llei del cadastre
– S’estableix la publicació en els mateixos termes previstos en
l’apartat anterior amb les següents matitzacions:
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MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE NOTIFICACIONS PER LA LLEI 15/2014

↘ Notificacions
Modificació de l’article 29.4 b) del Text refós 1/2004 de la
Llei del cadastre
– Aquesta relació també s’exposarà:
» Als llocs destinats per l’ajuntament a aquest efecte.
» Als llocs destinats a aquests efectes per la Gerència del
Cadastre corresponent al terme municipal on estiguin els
immobles.
» A la seu electrònica de la Direcció General del Cadastre
– El termini per comparèixer és de deu dies des de la publicació al
BOE.
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MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE NOTIFICACIONS PER LA LLEI 15/2014

↘ Modificació de la Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut
Bàsic de l’Empleat Públic
– Es modifica el seu article 10 en el sentit de nomenar funcionaris
interins pera l’execució de programes de caràcter temporal, amb
les següents condicions:
» L’execució del programa no pot durar més de tres anys
» Aquest període es podrà ampliar 12 mesos sempre que així
ho estableixin les lleis de funció pública.
– El personal interí designat executar programes de caràcter
temporal o per acumulació de tasques podran prestar els
serveis que se’ls encomanin en les unitats administratives a que
estiguin adscrits sempre que aquestes unitats participin en
l’àmbit d’execució del programa temporal o en l’acumulació de
tasques.
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REIAL DECRET LLEI 17/2014

↘ Fons de finançament de les Comunitats Autònomes
Mecanisme de facilitat financera
• Requisits que han de complir les CCAA per acollir-se a aquest fons
– Complir objectiu estabilitat pressupostària i deute públic
– Complir el període mig de pagament a proveïdors
– És indiferent que estiguin adherides al Fons de liquidesa autonòmic.
• Finalitat del Fons
– Finançar venciment de valors emesos, venciments de préstecs
atorgats per institucions europees , entitats financeres residents i
no residents.
– Necessitats de finançament del dèficit públic
– Endeutament per abonar liquidacions negativesen aplicació
disposició addicional quarta Llei 22/2009.
– Operacions financeres que acordi Comissió Delegada per Afers
Econòmics.
• /
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REIAL DECRET LLEI 17/2014

↘ Fons de finançament de les Comunitats Autònomes
Mecanisme de facilitat financera
• Condicions financeres
– Les CCAA no poden realitzar operacions instrumentades en
valors ni operacions de crèdit a llarg termini llevat autorització
expressa de la Secretaria General del Tresor i Política Financera.
– Les condicions financeres de les operacions de crèdit a curt
termini no subjectes a autorització s’han de comunicar a la
Secretaria General juntament amb un certificat d’intervenció
acreditatiu del compliment de les condicions financeres
– En cas que la CA tingui un pla d’ajust
» Remissió amb periodicitat trimestral de l’escenari
econòmicfinancer.
» Informació en matèria de reordenació del sector públic
autonòmic
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REIAL DECRET LLEI 17/2014

↘ Fons de finançament de les Comunitats Autònomes
Mecanisme de Fons de Liquidesa Autonòmic
• Requisits que han de complir les CCAA
– L’adscripció és immediata per a les CCAA que estiguessin
adherides al Fons de Liquidesa Autonòmic a l’entrada en vigor
d’aquest Reial decret llei.
– Per les altres CCAA prèvia sol.licitud de les mateixes que serà
acceptada pel Minhap atenent a la situació financera de la CA
– CCAA que sensen sol.licitar l’adhesió quan per incompliment del
període mig de pagament el Minhap li proposi l’entrada en un
mecanisme extraordinari de finançament.
– La sol.licitud d’adhesió es pot presentar en el mes de juliol de
cada any.
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REIAL DECRET LLEI 17/2014

↘ Fons de finançament de les Comunitats Autònomes
Mecanisme de Fons de Liquidesa Autonòmic
• Finalitat del Fons
– Finançar venciment de valors emesos, préstecs atorgats per
institucions europees, entitats financeres residents i no
residents.
– Necessitats de finançament del dèficit públic
– Endeutament per abonar liquidacions negativesen aplicació
disposició addicional quarta Llei 22/2009.
– Operacions financeres que acordi Comissió Delegada per Afers
Econòmics.
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REIAL DECRET LLEI 17/2014

↘ Fons de finançament de les Comunitats Autònomes
Mecanisme de Fons de Liquidesa Autonòmic
• Condicions financeres
– La liquidesa atorgada s’ha de destinar a les finalitats que la
justifiquen
– Les CCAA no poden realitzar operacions instrumentades en valors ni
operacions de crèdit a llarg termini llevat autorització expressa de la
Secretaria General del Tresor i Política Financera.
– Les condicions financeres de les operacions de crèdit a curt termini
no subjectes a autorització s’han de comunicar a la Secretaria
General juntament amb un certificat d’intervenció acreditatiu del
compliment de les condicions financeres
– L’Estat en nom i a càrrec de la CA gestionarà el pagament dels
venciments del deute públic i de les necessitats de finançament del
dèficit públic.
– La CA subscriurà l’operació de crèdit amb l’Estat
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REIAL DECRET LLEI 17/2014

↘ Fons de finançament de les Comunitats Autònomes
Mecanisme de Fons de Liquidesa Autonòmic
• Condicions fiscals
– La CA ha de presentar i acordar amb el Minhap un pla d’ajust
consistent amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària, el deute
públic i el pla econòmic financer que en el seu cas hagués
presentar.
– El Minhap supervisarà l’adopció i execució del mes mesures del
pla d’ajust
– El pla d’ajust ha de ser únic amb independència del
compartiment de finançament de que derivi.
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REIAL DECRET LLEI 17/2014

↘ Fons de finançament de les Comunitats Autònomes
Mecanisme de Fons Social
• Requisits que han de complir les CCAA
– L’adhesió a aquest pla és potestativa per a CCAA que tinguin
obligacions pendents de pagament amb EELL vençudes, líquides
i exigibles a 31/12/2014 derivades de convenis en matèria social
i altres transferències en la dita matèria.
• Característiques obligacions pendents de pagament
– Les anteriors a l’exercici 2014 han d’estar incloses en el compte
general de la CA de l’exercici 2013 i anteriors.
– Les corresponents a l’exercici 2014 han d’estar comptabilitzades
en les dades de tancament comunicades al Minhap
– Han d’estar aplicades al pressupost abans de la remissió de la
relació definitiva d’obligacions pendents.
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REIAL DECRET LLEI 17/2014

↘ Fons de finançament de les Comunitats Autònomes
Mecanisme de Fons Social
• Procediment a seguir per les CCAA que s’adhereixin
– Del 2 al 16/2/15 les CCAA remeten al Minhap relació
d’obligacions pendents de pagament juntament amb un
certificat de la intervenció.
– Fins el 19/2/15 el Minhap efectua les comprovacions de la
relació emesa.
– Del 20 al 27/2/15 les EELL poden accedir a la relació
subministrada per la CA i si és el cas sol.licitar les modificacions
que considerin.
– Fins el 15/3/15 les CCAA remeten al Minhap la relació
actualitzada juntament amb un certificat de la intervenció.
– L’ICO materialitzarà els pagaments.
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REIAL DECRET LLEI 17/2014

↘ Fons de finançament de les Comunitats Autònomes
Mecanisme de Fons Social
• Obligacions per a les EELL
– Aquests recursos tenen la consideració d’afectats amb la
següent prelació:
» Amortitzar endeutament concertar per finançar aquests
serveis.
» Reducció del període mig de pagament
» Amortitzar préstec subscrit en FFPP2
» Reducció del nivell d’endeutament financer
» Pagar deutes derivats de convenis amb altres
administracions.
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REIAL DECRET LLEI 17/2014

↘ Fons de finançament de les Comunitats Autònomes
Mecanisme de Fons Social
• Procediment a seguir amb CCAA no adherides al Fons Social
– Del 2 al 16/2/15 les CCAA remeten al Minhap relació
d’obligacions pendents de pagament juntament amb un
certificat de la intervenció.
– Fins el 19/2/15 el Minhap efectua les comprovacions de la
relació emesa.
– Del 20 al 27/2/15 les EELL poden accedir a la relació
subministrada per la CA i si és el cas sol.licitar les modificacions
que considerin.
– Fins el 30/4/15 les CCAA remeten al Minhap la relació
actualitzada juntament amb un certificat de la intervenció.
– S’inicia el procediment de retenció o deducció de recursos del
Sistema de Finançament per pagar aquests deutes.
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REIAL DECRET LLEI 17/2014

↘ Procediment per a la retenció de recursos per aplicació de
l’article 57 bis de la Llei 7/85
Procediment per a la retenció
– De l’1 al 16/2/15 les CCAA remeten al Minhap relació
d’obligacions pendents de pagament derivades de normes
autonòmiques que deleguen competències en matèria de
despesa social que incloguin la clàusula de garantia, el
compliment de la qual hagi estat reclamat per la EL .
– També s’hi poden incloure altres obligacions pendents que no
hagin estat reclamades.
– És requisit que es tracti d’obligacions vençudes, líquides i
exigibles i que estiguin aplicades al pressupost.
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REIAL DECRET LLEI 17/2014

↘ Procediment per a la retenció de recursos per aplicació de
l’article 57 bis de la Llei 7/85
Procediment per a la retenció
– El Minhap comprovarà la relació en el termini de 5 dies naturals.
– Transcorreguts aquests 5 dies les EELL poden accedir a la
plataforma durant els 15 dies naturals següents per verificar la
relació i si és el cas demanar les modificacions adients.
– Si la EL sol.licita la inclusió d’obligacions, aquesta sol.licitud té la
consideració de reclamació.

Procediment per al pagament
– La gestió del pagament l’efectuarà el Minhap per compte de la
CA, quedant exempt de qualsevol altra responsabilitat.
– Els interessos de demorai altres despeses meritades són
assumits per la CA
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REIAL DECRET LLEI 17/2014

↘ Fons de finançament dels ens locals
Fons d’ordenació
• Requisits que han de complir els EELL
– Poden sol.licitar l’adhesió els municipis que hagin complert les
obligacions de subministrament d’informació i estiguin en situació
de risc financer per la concurrència d’alguna de les següents
situacions:
» Deute viu de l’exercici anterior >110% i a més que estiguin en
alguns d’aquests supòsits:
• Estalvi net negatiu i romanent de tresoreria per a
despeses generals negatiu en els dos últims exercicis.
• Deutes amb creditors públics pendents de compensació
que superin el 30% dels ingressos no financers liquidats en
l’última liquidació del pressupost.
• Que tinguin un deute superior a 1 M€ en el marc del Fons
de Finançament per al Pagament a Proveïdors i no hagin
pagat les quotes trimestrals.
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REIAL DECRET LLEI 17/2014

↘ Fons de finançament dels ens locals
Fons d’ordenació
• Requisits que han de complir els EELL
» Municipis que no puguin finançar o novar operacions de crèdit
en condicions de prudència financera.
» Entitats locals incloses en arts 111 i 135 TRLRHL a qui el
Minhap els proposi l’entrada en el mecanisme extraordinari de
finançament per incomplir durant dos mesos consecutius el
període mig de pagament.
• Finalitats del fons
– Venciment de principal i interessos d’operacions a llarg termini que
compleixin principi de prudència financera.
– Venciments d’operacions concertades en el marc del mecanisme de
fnançament.
– Finançament de l’anualitat de liquidacions negatives del PTE.
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REIAL DECRET LLEI 17/2014

↘ Fons de finançament dels ens locals
Fons d’ordenació
• Finalitats del fons
– Per als ens locals inclosos en els arts 111 i 135 TRLRHL el
pagaments de deutes vençuts, líquids i exigibles als proveïdors
per complir el període mig de pagament.
• Procediment d’adhesió
– Minhap determina municipis que s’hi poden adherir.
– En el mes següent des de la publicació de la resolució
l’interventor local presenta la sol.licitud d’adhesió, aprovada pel
Ple, acompanyada d’un pla d’ajust i dels acords plenaris
d’acceptació de la supervisió i control pel Minhap de les
mesures previstes en el pla.
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REIAL DECRET LLEI 17/2014

↘ Fons de finançament dels ens locals
Fons d’ordenació
• Procediment d’adhesió
– Valoració pel Minhap del pla d’ajust en el termini de dos mesos
des de la finalització del termini de presentació.
– Justificació d’adhesió a la plataforma Emprende en tres i al punt
general d’entrada de factures electròniques.
– Les entitats locals que no puguin refinançar o novar operacions
de crèdit en condicions de prudència financera podran
presentar la sol.licitud en el mes de juliol de cada any.
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REIAL DECRET LLEI 17/2014

↘ Fons de finançament dels ens locals
Fons d’ordenació
• Procediment d’adhesió per als ens locals dels arts 111 i 135 TRLRHL
– Minhap remet una proposta d’adhesió a l’entitat local
– En els 15 dies naturals següents l’interventor local presenta la
sol.licitud d’adhesió, aprovada pel Ple, acompanyada d’un pla
d’ajust i dels acords plenaris d’acceptació de la supervisió i
control pel Minhap de les mesures previstes en el pla.
– Valoració pel Minhap del pla d’ajust en el termini d’un mes des
de la finalització del termini de presentació.
– Justificació d’adhesió a la plataforma Emprende en tres i al punt
general d’entrada de factures electròniques.
–
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REIAL DECRET LLEI 17/2014

↘ Fons de finançament dels ens locals
Fons d’ordenació
• Procediment d’adhesió per als ens locals dels arts 111 i 135 TRLRHL
– Què passa si una entitat local no sol.licita l’adhesió?
» Adhesió automàtica al fons d’ordenació i està obligada a
aportar l’estimació de les necessitats de liquidesa per pagar
als proveïdors.
» Es manté l’aplicació de retencions en tributs de l’Estat fins
que compleixi durant tres mesos consecutius el termini
màxim de pagament previst en la llei de morositat.
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REIAL DECRET LLEI 17/2014

↘ Fons de finançament dels ens locals
Fons d’ordenació
• Condicions financeres
– Només es poden formalitzar operacions de crèdit a llarg termini
per refinançar o novar operacions de crèdit en condicions de
prudència financera.
– Els municipis amb deute viu >110% i que hi concorrin a més
algun dels supòsits previstos en RDL 8/2013 hauran d’incloure
en el pla d’ajust:
» Reducció 5% en capítols 1 i 2 de despeses en el primer
exercici pressupostari i no augmentar-lo en els dos exercicis
següents i a partir del quart augmentar-los en relació a la
taxa de variació interanual (regla de la despesa).
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REIAL DECRET LLEI 17/2014

↘ Fons de finançament dels ens locals
Fons d’ordenació
• Condicions financeres
» Reducció 5% en capítols 1 i 2 de despeses en el primer exercici
pressupostari i no augmentar-lo en els dos exercicis següents i
a partir del quart augmentar-los en relació a la taxa de variació
interanual (regla de la despesa).
» Finançament íntegre del cost dels serveis públics mitjançant
l’aplicació de taxes i preus públics amb els criteris següents:
• 50% de finançament mínim en el primer exercici
pressupostari.
• 75% de finançament mínim en segon exercici
pressupostari.
• 100% de finançament en tercer exercici pressupostari.
• Aprovar que els serveis els presti la Diputació si ho fa a un
cost efectiu inferior.
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REIAL DECRET LLEI 17/2014

↘ Fons de finançament dels ens locals
Fons d’ordenació
• Condicions financeres
» Les ooff no poden suprimir cap tribut que s’exigís en l’any
anteriora més d’exigir els de caràcter potestatiu i només
podran aprovar modificacions que suposin un increment
global de les quotes de cada tribut i reconèixer només
beneficis fiscals de caràcter obligatori.
» En l’exercici en que sol.licitin l’adhesió al mecanisme han de
sol.licitar a la Direcció General de Cadastre la regularització
cadastral.
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REIAL DECRET LLEI 17/2014

↘ Fons de finançament dels ens locals
Fons d’ordenació
• Condicions financeres
» En matèria de pressupostos la memòria haurà de contenir:
• Estimació d’ingressos de caràcter ordinari segons la
recaptació dels dos exercicis anteriors.
• Estimació d’ingressos de caràcter extraordinari
suficientment fonamentats.
• Sotmetiment a informe previ i vinculant del Minhap
l’aprovació del pressupost.
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REIAL DECRET LLEI 17/2014

↘ Fons de finançament dels ens locals
Fons d’ordenació
• Condicions financeres
– Municipis que no poden refinançar o novar operacions de crèdit
en condicions de prudència financera.
» Presentació de pla d’ajust que garanteixi compliment
estabilitat pressupostària, deute públic, període mig de
pagament i presentar també un pla de tresoreria.
» Autorització per part de l’òrgan competent en matèria de
tutela financera de la formalització de totes les operacions
de crèdit a llarg termini.
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REIAL DECRET LLEI 17/2014

↘ Fons de finançament dels ens locals
Fons d’ordenació
• Condicions financeres
– Entitats locals dels arts 111 i 135TRLRHL
» Ha de presentar un pla d’ajust amb el mateix contingut que els municipis
amb deute viu >110% quan:
• Haguessin deixat d’estar adherits al fons d’ordenació.
• Que tornin a estar adherits per incompliment durant dos mesos
consecutius el període mig de pagament a proveïdors.
» En els altres supòsits
• No serà necessari que la memòria del pressupost expliciti la
pressupostació dels ingressos ordinaris i extraordinaris.
• No serà necessari l’informe previ i vinculant del Minhap referent a
l’aprovació del pressupost.
• Els tipus de gravamen d’IBI urbana i els coeficients de l’IVTM no
hauran de complir els criteris establerts per al pla d’ajust.
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REIAL DECRET LLEI 17/2014

↘ Fons de finançament dels ens locals
Fons d’impuls econòmic
• Requisits que han de complir els EELL
– Compliment objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic.
– Compliment del període mig de pagament a proveïdors en els dos
mesos anteriors a la sol.licitud
– Compliment de les obligacions del subministrament d’informació.
• Finalitats del fons
– Venciment de principal i interessos d’operacions a llarg termini que
compleixin principi de prudència financera per finançar inversions
financerament sostenibles.
– Finançament de projectes d’inversió que es considerin rellevants o
financerament sostenibles en els termes que estableixi la Comissió
Delegada d’Afers Económics.
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REIAL DECRET LLEI 17/2014

↘ Fons de finançament dels ens locals
Fons d’impuls econòmic
• Procediment d’adhesió
– Acceptació pel Minhap de la sol.licitud de l’entitat local que
contindrà
» Projecte d’inversions financerament sostenibles finançades
amb préstecs a llarg termini o projectes d’inversions
rellevants.
» Projecció dels efectes pressupostaris i econòmics en relació
a la seva vida util
» Informe de l’interventor sobre la consistència i suport de les
projeccions pressupostàries.
» Justificació de l’adhesió a la plataforma emprende en tres i
al punt general d’entrada de factures electròniques.
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REIAL DECRET LLEI 17/2014

↘ Fons de finançament dels ens locals
Característiques de les operacions de préstec que es
concertin.
– Les operacions de crèdit que es formalitzin en 2015 amb càrrec
a qualssevol dels compartiments del fons de finançament per
als ens locals tindran un 0% d’interès fins al venciment del
primer període d’interès de 2016.
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REIAL DECRET LLEI 17/2014

↘ Creació i funcionament del registre electrònic de convenis
Funcionament del registre
– S’han d’inscriure els convenis que impliquin obligacions
financeres o compromisos de despesa a càrrec de las CCAA
– Tindrà dues seccions: una per convenis en matèria de despesa
social i una altra secció per tots els altres convenis.
– L’interventor local està obligat a aportar el text dels convenis i
sol.licitar la seva inscripció en el termini de 15 dies des que es
produeixi el fet inscribible.
– Conseqüència de la no inscripció
» Causa de resolució del conveni
» Inaplicabilitat del procediment de retenció previst per al
pagament de les obligacions pendents de pagament.
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REIAL DECRET LLEI 17/2014

↘ Creació i funcionament del registre electrònic de convenis
Contingut del registre
– Identificació de les administracions i ens subscriptors.
– Titol i objecte del conveni
– Dates de subscripció, entrada en vigor, fi de la vigència i extinció
durada i previsió de pròrrogues
– Import i periodicitat dels pagaments
– Especificació de la clàusula de garantia.

Registre dels convenis vigents
– Els convenis vigents en matèria social han de registrar-se en el
termini de 6 mesos des de l’entrada en vigor del RDL
– Els altres convenis en el termini de nou mesos.
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REIAL DECRET LLEI 17/2014

↘ Altres aspectes a tenir en compte del RDL 17/2014
Destí del superàvit pressupostari
– Es prorroga el seu destí previst en l’exercici 2014 per a l’exercici
2015 en les mateixes condicions i amb els mateixos criteris i
requisits.

Reintegraments saldos deutors liquidació definitiva PTE
2013.
– Es pot fraccionar en un període de 10 anys.
• Condicions per a l’aplicació del fraccionament
– Aprovació pel Ple de la sol.licitud i remissió per l’interventor al
Minhap abans de l’1/11/15.
– Presentació de les liquidacions pressupostàries de l’ens local i
entitats depenents corresponents a l’exercici immediat anterior.
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REIAL DECRET LLEI 17/2014

↘ Altres aspectes a tenir en compte del RDL 17/2014
Reintegraments saldos deutors liquidació definitiva PTE 2013.
• Condicions per a l’aplicació del fraccionament
– Aprovació pel Ple de la sol.licitud i remissió per l’interventor al
Minhap abans de l’1/11/15.
– Presentació de les liquidacions pressupostàries de l’ens local i
entitats depenents corresponents a l’exercici immediat anterior.
– Previsió compliment objectiu estabilitat pressupostària i deute
públic a 31/12/15 (segons informació 3tri/2015)
– Compliment del període mig de pagament a proveïdors (segons
dades publicades oct/2015).
– L’aplicació efectiva del fraccionament serà gener 2016.
– Aportació cada any de les liquidacions dels pressupostos i
compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i deute
públic.
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REIAL DECRET LLEI 17/2014

↘ Altres aspectes a tenir en compte del RDL 17/2014
Reintegraments saldos deutors liquidació definitiva PTE
2013.
• Condicions per a l’aplicació del fraccionament
– En cas de liquidacions definitives de PTE posteriors a 2013 de les
que resultin saldos a ingressar a les EELL es procedirà a la
compensació.
– No es poden acollir a aquest fraccionament els municipis
inclosos en el fons d’ordenació a causa de estar en situació de
risc financer.
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REIAL DECRET LLEI 17/2014

↘ Altres aspectes a tenir en compte del RDL 17/2014
Modificacions del TRLRHL
• Prudència financera
– Les operacions financeres que concertin les entitats locals han
de complir el principi de prudència financera, entenent com a
tal que incloguin condicions que minimitzin el risc i el cost.
– La delimitació d’aquestes condicions les establirà la Secretaria
General del Tresor i Política Financera en el cas dels actius
financers i la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i
Local en el cas de passius financers i concessió d’avals altres
garanties públiques.
– Quan les condicions de les operacions no s’ajustin al principi de
prudència financera serà necessària autorització de l’òrgan
competent en matèria de tutela financera per a la seva
formalització.
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REIAL DECRET LLEI 17/2014

↘ Altres aspectes a tenir en compte del RDL 17/2014
Modificacions del TRLRHL
• Elaboració i aprovació del pressupost
– S’hi afegeixen dos nous documents al pressupost de les entitats
locals:
» Annex dels beneficis fiscals en els tributs locals en que
s’especifiqui quins són aquests beneficis i quina incidència
tenen en els ingressos.
» Annex sobre els convenis subscrits amb les CCAA en matèria
social, que tindrà el següent contingut:
• Quantia de les obligacions de pagament i reconeixement
de drets previstes per a l’exercici.
• Obligacions pendents de pagament i drets pendents de
cobrament d’exercicis anteriors.
• Aplicacions o partides pressupostàries
• Especificació que es recull la clàusula de garantia.
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RECUPERACIÓ DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA DE DESEMBRE DE 2012

↘ Disposició addicional 12ª de la Llei
Apartats amb caràcter bàsic
– Caràcter potestatiu ja que disposa que cada administració pot
aprovar l’abonament de les quanties meritades en la paga extra de
desembre 2012.
– L’import a percebre és el corresponent a 44 dies llevat els supòsits
en que no corresponés percebre la paga en la seva totalitat, en que
la seva quantia es calcularà proporcionalment.
– L’aprovació i pagament de la part de la paga meritada es concidiona
al compliment i dels criteris i objectius d’estabilitat pressupostària.
– La Llei no es pronuncia sobre l’altre 76% de la paga no meritada i
que d’acord amb la normativa que preveia la seva supressió s’havia
de destinar a plans de pensions o contractes d’assegurança
col.lectiva en els termes que preveguin les lleis de pressupostos de
l’Estat.
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RECUPERACIÓ DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA DE DESEMBRE DE 2012

↘ Disposició addicional 12ª de la Llei
Apartats aplicables al sector públic estatal
– En l’exercici 2015 el personal del sector públic estatal percebrà
aquesta paga.
– En cas de canvi de destí la quantia de la pagar l’ha d’abonar el
ministeri, organisme o entitat en que el personal presti els seus
serveis en el moment d’entrada en vigor d’aquest decret, prèvia
petició i certificació dels conceptes i imports deixats de percebre.
– En cas de prestar serveis en altra administració li correspon abonar
la quantia de la paga al ministeri, organisme o entitat en que el
personal prestava els seus serveis en el moment de meritació de la
paga, prèvia petició.
– Si el personal no està en situació de servei actiu és aplicable
l’establert en l’apartat anterior i a més és necessari certificació dels
conceptes i imports deixats de percebre.
– En cas de defunció la petició l’han de realitzar els hereus.
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RECUPERACIÓ DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA DE DESEMBRE DE 2012

↘ Disposició addicional 12ª de la Llei
Incidència pressupostària
– La incidència pressupostària en el capítol 1 d’aquesta despesa
no computa dins el límit de la massa salaria prevista en la Llei
36/2014.
– En l’acord d’aprovació de la massa salarial previst en l’article 104
LRBRL seria convenient especificar el tractament diferenciat de
les quanties de la paga.
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RECUPERACIÓ DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA DE DESEMBRE DE 2012

↘ Disposició addicional 12ª de la Llei
Tractament comptable i pressupostari
– Els ajuntaments que havien reconegut l’obligació a 3/12/2012 no
tindran incidència en el càlcul de l’estabilitat pressupostària, ja que
aquesta despesa va computar en l’exercici 2012.
– Ajuntaments que van efectuar el pagament en concepte de
bestreta
» Si es va tractar com operació no pressupostària serà necessari
modificar el pressupost en la quantia corresponent mitjançant
suplements o transferències de crèdit ja que l’operació interna
de reintegrament de la bestreta no generarà crèdit.
» Si es va tractar la bestreta com pagament en el capítol 8 el seu
reintegrament pot generar crèdit en el capítol 1 si bé tindrà
incidència en estabilitat pressupostària.
– Els ajuntaments que no havien dut a terme cap actuació de les
anteriors hauran de modificar el pressupost.
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RECUPERACIÓ DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA DE DESEMBRE DE 2012

↘ Resolució de 29/12/2014
– L’Administració de l’Estat fent ús de la potestat prevista en la Llei de
pressupostos regula mitjançant aquesta resolució la materialització en el
mes de gener de 2015 de la paga meritada.
– S’estableix la forma de càlcul de la seva quantia tant en el cas que s’hagi
meritat íntegrament la paga com en el que s’hagi meritat
proporcionalment.
– A tots els efectes aquesta paga té la consideració de percepció de l’exercici
2015, la qual cosa s’ha de tenir en compte a efectes fiscals.
• Tractament del complement específic
– En el supòsit que el funcionari hagi canviat de lloc de treball en
l’administració s’ha de veure en quin moment s’ha produït aquest canvi:
» Si el canvi s’ha produït posteriorment als 44 dies de meritació de la
paga, li correspondrà la part addicional del complement específic de
l’antic lloc que ocupava.
» Si el canvi s’ha produït dins els 44 dies de meritació, es tindrà en
compte el complement que li correspon a primer de cada mes.
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LLEI 26/2014, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 35/2006 DE L’IMPOST SOBRE LA RENDA DE
LES PERSONES FÍSIQUES

↘ Tipus de retencions establerts 5
– Assistència a consells d’administració o a juntes que facin les
funcions de consell d’administració
» Amb caràcter general 37% (2015) i 35% (2016)
» Amb caràcter específic 20% (2015) i 19% (2016) en els
següents supòsits
• Empreses amb xifra neta de negocis inferiors a 100.000
€ anuals
• Que així s’hagi i establert reglamentàriament.
– Impartició de classes, cursos i conferències 19%(2015) i 18%
(2016)
– Realització d’activitats econòmiques
» 19% (2015) i 18% (2016) per rendiment d’activitats
professionals establerts en via reglamentària.
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LLEI 26/2014, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 35/2006 DE L’IMPOST SOBRE LA RENDA DE
LES PERSONES FÍSIQUES

↘ Tipus de retencions establerts per a l’exercici 2015
– Realització d’activitats econòmiques
» 9% per rendiment d’activitats professionals establerts en via
reglamentàriament
» 15% quan hi concorrin les següents circumstàncies
• Que el volum de rendiment íntegres d’aquestes activitats
en l’exercici anterior sigui inferior a 15.000 €
• Que aquest rendiment inferior a 15.000 € representi més
del 75% de la suma dels rendiments íntegres d’activitats
econòmiques i del treball obtinguts en aquest exercici.
• El contribuent està obligat a comunicar al pagador la
concurrència d’aquestes circumstàncies i aquesta
comunicació degudament firmada l’ha de conserva el
pagador.
» 1% per altres activitats empresarials que determinin el seu
rendiment net per estimació objetiva, en les supòsits que
s’estableixin reglamentàriament.
– Arrendaments 20% (2015) i 19% (2016)
48

CSITAL de BCN 25 de febrero de 2015
Antoni Calpe Jordà

Gracies per la vostra atenció
www.CSITAL.ORG
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