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Àmbit d’aplicació subjectiu (SEC):
 Art. 2.1 c) Corporacions Locals (ens administratius territorials)
 Art. 2.2 Entitats públiques locals dependents (EPEs, societats

mercantils i demès entitats dependents)

SECTOR PÚBLIC LOCAL
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PRINCIPI D’ESTABLITAT PRESSUPOSTÀRIA (Art. 3)

 La elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i demès
actuacions que afectin a les despeses i els ingressos del ens del SP es
realitzaran en el MARC D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA.

 S’entén per estabilitat pressupostària de les Administracions Públiques
la situació d’EQUILIBRI o SUPERÀVIT ESTRUCTURAL.

 A les entitats de l’article 2.2 (entitats públiques empresarials) s’entén
per estabilitat pressupostària la posició d’EQUILIBRI FINANCER.
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PRINCIPI DE SOSTENIBILITAT FINANCERA (Art. 4)
Hi estan sotmeses totes les entitats incloses dins l’àmbit subjectiu de la

LO 2/2012
Concepte: Capacitat per finançar compromisos de despeses presents i

futurs dins dels límits de:
 Dèficit: zero pel sector local (art. 11.4 LO 2/2012)
 Deute públic (art. 53 TRLRHL)
 Morositat del deute comercial (Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la

Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra
la morositat en les operacions comercials)
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PRINCIPI DE SOSTENIBILITAT FINANCERA (Art. 4)
 Pel compliment del principi de sostenibilitat financera les operacions

financeres (operacions de crèdit) se sotmetran al

5

PRINCIPI DE PRUDÈNCIA FINANCERA

Resolució de 16 de setembre de 2016, de la Secretaria General del Tresor i Política
Financera, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les
operacions d'endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.
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ALTRES PRINCIPIS:

 Principi de plurianualitat (art. 5)

 Principi de transparència (art. 6)

 Principi d’eficiència en l’assignació i utilització dels recursos públics (art. 7)

 Principi de responsabilitat (art. 8)

 Principi de lleialtat institucional (art. 9)
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INSTRUMENTACIÓ DEL PRINCIPI D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA
(Art. 11)
 La elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i demès actuacions que afectin

a les despeses i els ingressos del ens del SP es sotmetrà al PRINCIPI
D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA.
 Cap Administració Pública pot incórrer en dèficit estructural (dèficit ajustat del cicle)
 Excepcions per l’Estat i les Comunitats Autònomes
 Les Corporacions Locals han de mantenir-se en una posició d’EQUILIBRI o

SUPERÀVIT PRESSUPOSTARI
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CÀLCUL DE L’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA
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Manual de càlcul del dèficit en
comptabilitat nacional adaptat a
l’Administració Local de l’IGAE

SEMPRE EN TERMES
CONSOLIDATS
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CÀLCUL DE L’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA Exemple
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AJUNTAMENT AAA   -   LIQUIDACIÓ EXERCICI 2016
INGRESSOS DESPESES
Cap. I 381.223,60 Cap. I 345.236,20
Cap. II 50.236,00 Cap. II 465.985,33
Cap. III 350.568,00 Cap. III 21.200,00
Cap. IV 316.007,00 Cap. IV 99.562,00
Cap. V 115.023,00 Cap. V 0,00
Cap. VI 0,00 Cap. VI 260.211,00
Cap. VII 70.000,00 Cap. VII 21.563,00
Cap. VIII 0,00 Cap. VIII 0,00
Cap. IX 150.000,00 Cap. IX 152.654,00
Total 1.433.057,60 Total 1.366.411,53

Ing. No financers (Suma Cap. I a VII) 1.283.057,60
Desp. No financera (Suma Cap. I a VII) 1.213.757,53
Capacitat finançament 69.300,07
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CÀLCUL DE L’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA Exemple
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AJUSTAMENTS
a) Recaptació -1.524,60
b) Drets Rec. (O no reconeguda per l'ens atorgant) -1.500,00
c) Devolució PIE 2008-2009 2.659,00
TOTAL -365,60

CAPACITAT DE FINANÇAMENT AJUSTADA 68.934,47



CÀLCUL DE L’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA Exemple
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CÀLCUL AJUSTAMENT RECAPTACIÓ TRIBUTS

 DRN CORRENT TANCATS TOTAL AJUSTAMENT
Cap. I 381.223,60 358.123,00 26.565,00 384.688,00 3.464,40
Cap. Il 50.236,00 50.236,00 0,00 50.236,00 0,00
Cap. Ill 350.568,00 320.214,00 25.365,00 345.579,00 -4.989,00
TOTAL -1.524,60

D.RECAPTATS
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LA REGLA DE LA DESPESA (Art. 12)
 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.
 S'entén per despesa computable als efectes que preveu l'apartat anterior, les despeses no

financeres definides en termes del SEC 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.
 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, de acord amb
la metodologia utilitzada per la Comissió Europea en aplicació de la seva normativa.
 Quan s'aprovin canvis normatius qual suposin augments permanents de la recaptació, el

nivell de despesa computable resultant de l'aplicació de la regla en els anys en què
s'obtinguin els augments de recaptació podrà augmentar en la quantia equivalent.  Art. 15
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LA REGLA DE LA DESPESA Exemple de càlcul

13

AJUNTAMENT AAA   -   LIQUIDACIÓ EXERCICI 2015
INGRESSOS DESPESES
Cap. I 384.563,60 Cap. I 354.865,00
Cap. II 46.014,00 Cap. II 452.642,00
Cap. III 348.568,00 Cap. III 29.658,00
Cap. IV 314.456,00 Cap. IV 75.623,00
Cap. V 102.655,00 Cap. V 0,00
Cap. VI 0,00 Cap. VI 289.561,00
Cap. VII 80.000,00 Cap. VII 32.654,00
Cap. VIII 0,00 Cap. VIII 0,00
Cap. IX 160.000,00 Cap. IX 161.654,00
Total 1.436.256,60 Total 1.396.657,00
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LA REGLA DE LA DESPESA Exemple de càlcul
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Suma de les despeses no financeres 2015 1.235.003,00
Deducció despeses per interessos (si desp.fin.) -29.658,00
Suma neta de les despeses no financeres 2015 1.205.345,00
Despeses finançades amb fons públics finalistes 256.321,00
Total despesa computable 2015 949.024,00
Taxa de referència 2016 (%) 1,80
Límit màxim de despesa 2016 966.106,43

Suma de les despeses no financeres 2016 1.213.757,53
Deducció despeses per interessos (si desp.fin.) -21.200,00
Suma neta de les despeses no financeres 2016 1.192.557,53
Despeses finançades amb fons públics finalistes 242.365,00
Total despesa liquidada computable 2016 950.192,53

Límit Regla de la Despesa 966.106,43
Sobrant 15.913,90

COMPLEIX
REGLA DE LA

DESPESA
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INSTRUMENTACIÓ DEL PRINCIPI DE SOSTENIBILITAT FINANCERA
(Art. 13)
L'autorització de l'Estat, o, si s'escau de les comunitats autònomes, a les corporacions
locals per a realitzar operacions de crèdit, en compliment del que estableix l'article 53
del TRLRHL, tindrà en compte el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i
de deute públic, així com al compliment dels principis i les obligacions que es deriven
de l'aplicació de la LO 2/2012.
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Deute viu < 110 % Rec. Ordinaris Liquidats



EL DESTÍ DEL SUPERÀVIT PRESSUPOSTARI (Art. 32)

 En el cas que la liquidació pressupostària se situï en superàvit, aquest
es destinarà a reduir el nivell d'endeutament net sempre amb el límit
del volum d'endeutament si aquest fos inferior a l'import del superàvit a
destinar a la reducció de deute.
 Als efectes del que preveu aquest article s'entén per superàvit la

capacitat de finançament segons el sistema europeu de comptes i per
endeutament deute públic a efectes del procediment de dèficit excessiu
tal com es defineix en la normativa europea.
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EL DESTÍ DEL SUPERÀVIT PRESSUPOSTARI – REGLES ESPECIALS
PER A L’ADMINISTRACIÓ LOCAL (DA 6a.)

 Requisits:
a) Endeutament < 110% ingressos corrents
b) Presentin superàvit en termes SEC
c) RTDG positiu
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Superàvit (SEC) >< RTDG Destí
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EL DESTÍ DEL SUPERÀVIT PRESSUPOSTARI – REGLES ESPECIALS
PER A L’ADMINISTRACIÓ LOCAL (DA 6a.)

Menor import entre el SUPERÀVIT i el RTDG es destina a (per aquest
ordre):
a) Obligacions pendents d’aplicar (OPA) a 31/12 (saldo compte PGCP

413)
b) Inversions financerament sostenibles (cal complir el PMP)
c) Amortització de deute d’operacions vigents
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LES INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES (IFS)
Regulació: DA 16a. TRLRHL
 És consideren IFS els grups de programa relacionats a la DA 16a.

TRLRHL dels la Ordre EHA/3565/20018, de 3 de desembre, estructura
pressupostària.
Cal que l’Entitat Local estigui al corrent de les seves obligacions

tributaries i amb la Seguretat Social.
No computen en el càlcul de la Regla de la Despesa
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LES INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES (IFS) REQUISITS:
 Vida útil > 5 anys
 Excloses les inversions en mobiliari, estris i vehicles, llevat dels destinats a serveis

públic de transport.
 Despesa del capítol VI (capítol VII tb les Diputacions). Excepcionalment despeses

d’indemnització per rescissió relacions contractuals derivat de reorganitzacions de
mitjans i processos associat a la inversió a fer.
 Compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic.
 Execució pressupostària (límit: AD fins 31/12/n i O 31/12/n+1)
 Incorporació d’una memòria econòmica que ha de valorar l’estalvi que provocarà

aquesta inversió o els pocs costos del seu manteniment.
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Dades liquidació 2015:
 Superàvit (cap.finanç.) = 1.000 euros
 RTDG = + 1.200 euros
 Deute viu = 8.000 euros (<110%

rec.ordinaris)
 Cte. PGCP 413 = 100 euros
 Estimació liquidació 2016: superávit =

1.000 euros
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 Aplicació art. 32 LO 2/2012
 Compleix requisits DA 6ª.
 Import menor Superàvit = 1.000 euros

DESTÍ DEL SUPERÀVIT
 Compte 413 = 100 euros
 IFS < = 900 euros (no computa R.Despesa 2016),

sinó,
 Amortització anticipada deute < = fins a 900 euros
 RTDG 2015 = 200 euros per finançar despesa

2016 (TRLRHL)

CAS PRÀCTIC 1
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Dades liquidació 2015:
 Superàvit (cap.finanç.) = 1.000 euros
 RTDG = +700 euros
 Deute viu = 8.000 euros (<110%

rec.ordinaris)
 Cte. PGCP 413 = 100 euros
 Estimació liquidació 2016: superávit = 800

euros
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 Aplicació art. 32 LO 2/2012
 Compleix requisits DA 6ª.
 Import menor RTDG = 700,00 euros

DESTÍ DEL SUPERÀVIT
 Compte 413 = 100 euros
 IFS < = 600 euros (no computa R.Despesa 2016),

sinó,
 Amortització anticipada deute < = fins a 600 euros
 RTDG 2015 = 0 euros

CAS PRÀCTIC 2
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Dades liquidació 2015:
 Superàvit (cap.finanç.) = 1.000 euros
 RTDG = +1.700 euros
 Deute viu = 0 euros
 Cte. PGCP 413 = 100 euros
 Estimació liquidació 2016: superàvit =

600 euros
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 Fora àmbit aplicació art. 32 LO 2/2012
 Compleix requisits DA 6ª.

DESTÍ DEL SUPERÀVIT
Opcions:
a) Tot el RTDG pot finançar major despesa (TRLRHL)
b) S’aplica el superàvit segons DA 6ª

 Import menor: Cap.Finançament = 1.000 euros
 Compte 413 = 100 euros
 IFS < = 600 euros (no computa R.Despesa

2016) Import estimat superàvit 2016 (límit)

CAS PRÀCTIC 3
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Dades liquidació 2015:
 Dèficit (necessitat de finanç.) = 1.000

euros
 RTDG = +1.200 euros
 Deute viu = 8.000 euros (<110% rec.ordinaris)

 Cte. PGCP 413 = 100 euros
 Estimació liquidació 2016: superàvit = 100

euros
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 Fora de l’àmbit d’aplicació art. 32 LO 2/2012

NO EXISTEIX SUPERÀVIT
 No s’aplica la DA 6ª. LO 2/2012
 La utilització del RTDG 2015 és voluntari

(TRLRHL)
 No és obligatori destinar 100 euros a la 413

CAS PRÀCTIC 4
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Dades liquidació 2015:
 Superàvit (cap.finanç.) = 200 euros
 RTDG = -500 euros
 Deute viu = 4.000 euros
 Cte. PGCP 413 = 100 euros
 Estimació liquidació 2016: superávit = 300

euros
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 Dins de l’àmbit aplicació art. 32 LO 2/2012

DESTÍ DEL SUPERÀVIT
 No es pot destinar a la reducció del deute

donat que no hi ha RTDG per a finançar-ho
 Caldrà aplicar les mesures regulades al

TRLRHL (pla sanejament financer)

CAS PRÀCTIC 5
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Dades liquidació 2015:
 Superàvit (cap.finanç.) = 400 euros
 RTDG = +600 euros
 Deute viu = 4.000 euros
 Cte. PGCP 413 = 100 euros
 Estimació liquidació 2016: dèficit

(necessitat de finançament) = 300 euros
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 Dins de l’àmbit aplicació art. 32 LO 2/2012
 Menor import Superàvit = 400 euros
 Compleix requisits DA 6ª.

CAS PRÀCTIC 6

DESTÍ DEL SUPERÀVIT
 Compte 413 = 100 euros
 IFS  = 0 euros
 Amortització anticipada deute =  300 euros
 RTDG 2015 = 200 euros per finançar nova

despesa 2016 (TRLRHL)
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La situació avui:
 DA 6a LO 2/2012 prorrogada per al passat exercici per la disposició addicional 82 de la Llei

48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2016, no s'ha
prorrogat de nou per la seva aplicació en el present exercici 2017.
 L'aplicació del superàvit/RTDG 2016 s'ha de fer d'acord a l'article 32 de la LOEPSF, llevat

que la nova Llei de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2017 disposi una altra cosa.
 No obstant, la normativa no exigeix   l'aplicació del superàvit/ RTGG en un moment determinat

de l'exercici pressupostari, de manera que un cop liquidat el pressupost de 2016, l'entitat
local podria esperar a l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat per al any 2017, per
si es prorrogués la citada disposició.
 En cas de no prorrogar-se, haurà d'aplicar l'article 32, si bé caldrà tenir en compte els

terminis establerts en el TRLRHL per a l'aprovació de la modificació, de manera que la
mateixa entri en vigor abans de finalitzar el present exercici.
 Si RTGG > superàvit, l'excés podrà ser utilitzat com a font de finançament d’acord al

TRLRHL, així com per a aplicar la 413, amb efectes tant en l'estabilitat com en la regla de
despesa.
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apuig@ajbanyoles.cat
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