
RD 128/2018

Funcions de tresoreria

              Lleida, 22 de març de 2019



RD 128/2018

Article 2. Funcions públiques 
necessàries a totes les corporacions 

locals

2. Quien ostente la responsabilidad administrativa de cada una de las 
funciones referidas en el apartado 1 tendrá atribuida la dirección de los 
servicios encargados de su realización, sin perjuicio de las atribuciones 
de los órganos de gobierno de la Corporación Local en materia de 
organización de los servicios administrativos.

3. Corresponderán a los funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional las funciones necesarias, dentro de su 
ámbito de actuación, para garantizar el principio de transparencia y los 
principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad económico-
financiera.

4. Además de las funciones públicas relacionadas en los párrafos a) y b) del 
apartado 1 de este artículo, los funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional podrán ejercer otras funciones que les 
sean encomendadas por el ordenamiento jurídico.



Article 2. Funcions públiques necessàries 
a totes les corporacions locals

• Comandament i direcció dels serveis: «in actuando» e “in planificando” i 
implica assumpció de responsabilitats. 

• Garantir el principi de transparència i els principis d'estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat econòmica i financera. El Tresorer 
assumeix una actitud proactiva, dinàmica per assolir aquests principis.

• L'assumpció de funcions complementàries ha d'estar inclosa en la relació 
de llocs de treball o mitjançant l'assignació formal de les funcions per una 
resolució administrativa.

• Sentència número 00074/2015 de 4/05/2015, del Jutjat contenciós 
administratiu de Valladolid número 3, que es pronuncia sobres les 
funcions del Tresorer.



La direcció dels serveis de gestió financera de la Entitat Local i la 
proposta de concertació o modificació d'operacions de endeutament i la 

seva gestió de conformitat  amb les directrius  dels òrgans competents de 
la Corporació.

RD 128/2018

Article 5. Funcions de tresoreria i 
recaptació.

1. La funció de tresoreria comprèn:



GESTIO FINANCERA 

• OBJECTIU: 

– LIQUIDITAT I SOLVENCIA A CURT TERMINI

– OPTIMITZACIÓ DE RECURSOS FINANCERS: la captació 
externa de recursos financers a un cost menor i la seva 
inversió a una major rendabilitat

• DIFERENCIAR:

– EQUILIBRI PRESSUPOSTARI: Principi  Meritament

– EQUILIBRI FINANCER: Corrent monetària i financera



Llei orgànica 2/2012, de 27 
d'abril

Estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera



– Estabilitat 

– Sostenibilitat financera

– Plurianualitat

– Eficàcia i eficiència en l'assignació de recursos

– Transparència

– Responsabilitat

– Lleialtat institucional

La sostenibilitat pressupostària es configura como el 
principi rector d'actuació de totes les administracions.

Equilibri estructural

Deute públic

Regla de la despesa



LOEPSF 2/2012. Principis 
generals

• Articles 4 i 13:
– Subjecció de les actuacions de les administracions i demés subjectes 

sotmesos a la llei, al principi de sostenibilitat financera, entesa com la 
capacitat per finançar compromisos de despeses presents i futurs dins 
dels límits de dèficit,  deute públic i morositat de deute comercial 
conforme a allò establert en aquesta llei, la normativa sobre morositat i 
en la normativa europea.

– S'entèn que hi ha  sostenibilitat del deute comercial quan el Període 
Mig  a proveïdors no superi el termini màxim previst en la normativa 
sobre morositat.

– Pel compliment de la sostenibilitat financera les operacions financeres 
es sotmetran al principi de prudència financera.



L

CAPACITAT PER FINAN AR COMPROMISOS DE DESPESA PRESENTS I Ç
FUTURS DINS DELS LIMITS: 

DEUTE 

PUBLIC
            MOROSITAT

         DEFICIT

  PMP

PRUD NCIA È

FINANCERA



L

 INFORME AIReF EELL : CRITERIS 

●INDICADOR DE SOSTENIBILITAT FINANCERA: RATI DEL DEUTE VIU
●INDICADOR DE LA SOSTENIBILITAT DEL  DEUTE COMERCIAL: 

ROMANENT DE TRESORERIA
●INDICADOR DE LA MOROSITAT EN EL DEUTE COMERCIAL: PMP A 

PROVE DORSï



MOROSITAT DEUTE COMERCIAL 

• MOROSITAT: Es el concepte de caire legal que deriva de la 
transposició de la directiva del 2011/7/UE.  Inclou el deute comercial 
de les administracions que s'inclouen dins del sector públic com a 
poder adjudicador.

• MOROSITAT EN TERMES ECONOMICS. PMP  Fa referència a 
un índex sintètic que inclou el deute comercial de  tots els ens 
depenents de l'administració matriu que tenen la consideració 
d'Administració pública des del punt de vista de la Comptabilitat 
nacional i que es calcula de conformitat amb el RD 635/2014.



Sostenibilitat: Deute comercial

• Disposició adicional quarta de la LOEPSF:

«Les administracions públiques hauràn de disposar de plans de tresoreria que 
posin de manifest la seva capacitat per atendre els pagaments dels venciments 
de deutes financeres amb especial previsió dels pagaments d'interessos i 
capital del deute públic.»

• Art. 13.6 LOEPSF: Obligació de les administracions de:

– Publicar el seu  període mig de pagament a proveïdors

– Disposar d'un pla de tresoreria amb informació relativa a la previsió de 
pagaments a proveïdors per a que es garantitzi el compliment del termini 
màxim que fixa la llei.

– Adecuació del ritme d'assumpció de compromisos de despesa a la execució 
del pla de tresoreria



Sostenibilitat: Deute comercial

• Si el PMP a proveïdors supera el termini màxim de 30 dies, en el pla 
de tresoreria posterior a dita publicació s'haurà d'incloure:

– Import dels recursos que va a dedicar mensualment al pagament a 
proveïdors per a poder reduir el seu PMP  fins el termini màxim que fixa 
la normativa sobre morositat.

– Compromís d'adoptar les mesures quantificades de reducció de despeses, 
increment d'ingressos o altres mesures de gestió de cobraments i 
pagaments, que permetin generar tresoreria necessària per a la reducció 
del seu PMP fins el termini màxim que fixa la llei.





Consecuencias del 
incumplimiento del PMP



 

CONSEQÜÈNCIES INCOMPLIMENT

Incompliment PMP règim de varialbes: PMP + de 30 
dies

  

ACTUALITZAR
        PLA DE TRESORERIA

    Incrementar
ingressos

     Reduir 
    despeses

Indicar 
recursos 
destinats a 
reduir PMP



 

CONSEQÜÈNCIES INCOMPLIMENT

Incompliment PMP règim de cessió de tributs: PMP + de 60 
dies dos mesos consecutius a comptar des l'actualització del 
Pla de Tresoreria

 

        Interventor Alerta 
Junta de Govern
Administració tutela financera

Estat decideix
 si reté la 
participació
ingressos 
Estat

Entrar en 
mecanismes  
financiació 
rd 17/2014



 

CONSEQÜÈNCIES INCOMPLIMENT

Incompliment PMP règim de variables: PMP + de 30 
dies, per causes organitzatives.

  

ACTUALITZAR
        PLA DE TRESORERIA

    

    

Memòria 
d'alcaldia



MOROSITAT DEUTE COMERCIAL 

• MOROSITAT EN TERMES ECONOMICS. PMP
Pagaments ajornats amb operacions amb tercers: 

Reestructuració de deute comercial; principal+interès (implícit o 
explícit) es converteix en deute financer. Sobre  un deute comercial, 
les parts pacten un nou acord,  fas un calendari d'amortització amb 
un cost financer. Decisió d'eurostat de 31/07/2012.

NO FORMEN PART DEL DEUTE COMERCIAL

  



 

PMPP/PMPM
PMP proveïdors. Rd 635/2014

Àmbit d'aplicació: Art.2.1 de la Llei 2/2014. Tot el 
sector Administracions públiques agreguen la 
informació. Hi ha  un sol PMP de proveïdors.

Periodicitat: Mensual(municipis de cessió 
d'impostos) o trimestral (municipis de variables)

Inici del termini de còmput: Data de verificació de la 
conformitat  de la factura, si no existeix aquest 
procediment serà  el de  registre de la factura

Abast temporal: Factures a partir de l'1 de gener de 
2014

Obligació de publicació

Repercussió en la LOEPSF: prudència financera 
condicions d'elegibilitat, inversions financerament 
disponibles, modificació del Pla de tresoreria. 

PMP Morositat

Àmbit d'aplicació:  Sector públic: Art.3.3 de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre. Art. 2 de la 
Llei 40/2015, d'1 d'octubre. La directiva 
europea 2011/7/UE parla de poders 
adjudicadors.  

Periodicitat:  trimestral. Art. 16.6 Ordre de 
Subministrament informació calculada de 
conformitat amb el RD 635/2014.

Mensual: municipis de – 5.000 habitants

Inici del termini de còmput: Data registre de la 
factura

Abast temporal: Factures abans de l'1 de 
gener de 2014.

No obligació de publicació

Hi ha tants informes trimestrals de morositat 
com entitats integren el sector públic 
institucional d'aquella entitat.



 

MOROSITAT ECONOMICA RD 635/201 MODIFICAT PER RD 1040

Nova metodología de cálculo del PMP proveïdors:

S'entendrà per número de dies pendents de pagament, els dies naturals 
transcorreguts desde

La data d'aprovació de les certificacions d'obra fins el darrer dia del 
període al que es refereixin les dades publicades.

La data d'aprovació dels documents que acrediten la conformitat amb 
els béns lliurats o serveis prestats, fins el darrer dia del període al que 
es refereixen les dades publicades.

   NO ES DATA D'APROVACIÓ DE LA O: 

La data d'entrada de la factura en el registre administratiu, segons 
consti en el registre comptable de factures o sistema equivalent, fins el 
darrer dia del periode al que es refereixen les dades publicades, en els 
supòsits en els que o bé no resulti d'aplicació un procediment 
d'acceptació o comprovació dels béns o serveis prestats o bé la factura 
es rebi amb posterioritat a l'aprovació de la conformitat.



 

MOROSITAT ECONOMICA RD 635/201 MODIFICAT PER RD 1040

Nova metodologia de càlcul del PMP proveïdors:

  Certificació 
       obra

Reconeixement 
obligació

30 diesPagament



 

MOROSITAT ECONOMICA RD 635/201 MODIFICAT PER RD 1040

Nova metodologia de càlcul del PMP proveïdors: Segons article 9.3 de 
la Llei 25/2013, d'Impuls de la Factura electrònica...(procediment per a 
la tramitació de les factures)

  Factures Conformitat
Del servei

30 diesPagament



MODALITATS D'ENDEUTAMENT 

• PASSIUS TOTALS: Es el concepte d'endeutament més ampli possible, i 
comprèn la totalitat dels passius contrets per les AAPP, independentment de 
la seva naturalesa, i en quan a la seva valoració es segueix la metodologia 
del propi SEC 95 que es caracteritza per utilitzar els valors de mercat. Ho 
publica el Banc d'Espanya.

• DEUTE  SEGONS  PROTOCOL DE DÈFICIT EXCESSIU. No és un 
concepte tan ampli com l'anterior. Es un sistema de consolidació comptable, 
que pretén determinar el nivell d'endeutament d'un municipi, regió o Estat i 
elimina les operacions internes dins del sector AAPP. Es difon amb un 
menor desfase temporal que els passius totals. NO comprèn els passius de 
les AAPP en poder d'altres administracions ni els crèdits comercials.



MODALITATS D'ENDEUTAMENT 

• DEUTE PUBLIC NET: A la deute bruta de qualsevol dels dos altres 
conceptes se li descompte el saldo dels actius financers per distingir 
quan un agent econòmic s'endeuta per finançar dèficit o per adquirir 
actius financers.

• Qualsevol concepte d'endeutament té el seu significat i és vàlid per 
l'anàlisi econòmica, sempre que s'especifiqui amb detall l'àmbit al qual 
va referit.



Sostenibilitat: Deute públic

Art. 13 Instrumentació del principi de sostenibilitat financera

• Volum del deute públic, definida de conformitat amb el Protocol sobre 
Procediment de Dèficit excessiu, del conjunt de les Administracions públiques 
no podrà superar el 60% del PIB expressat en termes nominals, o el que s' 
estableixi per la normativa europea.

• Repartiment:  
– 44% Estat
– 13% CCAA (el límit de deute  de cada CCAA no podrà superar el 13% del seu PIB 

regional)
– 3% EELL
– Si és altre per normativa europea mantindrà la mateixa proporció

Segons la disposició transitòria primera de la Llei d'Estabilitat els límits de deute 
públic s'hauran de complir en el 2020.



Sostenibilitat: Deute públic

     Administració Variable 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Totes les 
administracions 
públiques

Font: Ministeri 
d'Hisenda 

Deute viu 
sobre el PIB 
(%)

69,53 85,74 95,45 100,37 99,44 98,97 98,12



Sostenibilitat: Deute públic



Sostenibilitat: Deute públic

Incompliment de la previsió continguda en la Disposició transitòria 1 
de la LO 2/2012.

• Tant AIRef com les previsions del govern en la seva actualització del 
programa d'estabilitat (APE) (2018-2021) consideren que l'objectiu del 
60% del PIB s'arribarà al 2035.

• Sembla un reclam la necessitat de modificar la previsió de la D 
transitòria 1º de la Llei Orgànica, tal i com diu la AIRef, en el seu 
informe 37/2018 que diu: 
«como se ha reiterado en numerosas ocasiones por la AIReF, la 
imposibilidad fáctica de la DT1ª llama a una revisión de la misma, de 
modo que prevea sendas exigentes, pero realistas de convergencia a 
niveles de referencia»



Sostenibilitat: Deute públic

• Art. 13.2 LOEPSF  “L'administració que superi el  seu límit de deute públic no 
podrà realitzar operacions d'endeutament net”.

• Estat i CCAA poden superar el límit de la deute per catàstrofes naturals, 
recessió econòmica, o situacions d'emergència extraordinària. Obligació d' 
aprovar un pla de reequilibri que permeti assolir el límit de deuta. Art. 11.3 de 
la LOEPSF.



Sostenibilitat: Deute públic local

Art. 13 Instrumentació del principi de sostenibilitat financera

• El compliment del deute públic per a les EELL es medeix a nivell de 
subsector, no es medeix individualment per a cada entitat local, no 
sabem quina part del PIB li toca a cada Ajuntament, per a determinar si 
compleix o no. Per tant el que ha de fer la Entitat local és complir amb 
el TRLRHL.



Sostenibilitat: Deute públic local

     Administració Variable 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Corporacions 
locals

Font: Ministeri 
d'Hisenda 

Deute viu 
sobre el PIB 
(%)

3,44 4,23 4,11 3,7 3,25 2,88 2,5



Sostenibilitat: Deute públic local



Sostenibilitat. Deute públic local
Art. 13 Instrumentació del principi de sostenibilitat financera

• La Disposició Addicional 14 del RD llei 20/2011 de 30 de març, fou dotada de 
vigència indefinida per la Disposició final 31 de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de 
pressupostos Generals pel 2013, fixant els ss límits:

 EELL amb estalvi net negatiu en la liquidació anterior o deute públic superior a 
110% dels ingressos corrents liquidats consolidats, NO PODRÁN ACUDIR AL 
CRÉDIT A LLARG TERMINI.

 EELL amb estalvi net positiu en la liquidació del exercici anterior i deute viu entre 
el 75%-110% dels ingressos corrents liquidats consolidats, podrán formalitzar 
operacions d'endeudament., PREVIA AUTORITZACIÓ.

 EELL amb estalvi net positiu en la liquidació del exercici anterior i deute viu 
inferior al 75% dels ingressos corrents liquidats consolidats, podrán formalitzar 
operacions d' endeudament per a les seves inversions.



Sostenibilitat: Deute públic
Es pressuposa que aquelles entitats que presenten una ràtio del deute 
viu, en termes consolidats, inferior a un 110% dels seus ingressos 
corrents compleixen l'objectiu del deute públic i que per tant, el nivell 
d'endeutament és sostenible.

 DEUTE VIU INFERIOR A 110% INGRESSOS CORRENTS

 NIVELL D'ENDEUTAMENT SOSTENIBLE



Sostenibilitat: Deute públic
Les EELL incloses en l'àmbit subjectiu definit en els articles 111 i 135 del 
TRLRHL totes les operacions d'endeutament a llarg termini requeriran 
autorització de l'Estat o en el seu cas, de la CCAA que tingui atribuida la 
tutela financera

 DEUTE VIU DE LES EELL 111 i 135 TRLRHL SUPERIOR A 
110% INGRESSOS CORRENTS

 REQUERIRAN AUTORITZACIÓ DE L'ESTAT O TUTELA 
FINANCERA : Article 20 LOEPSF



Conseqüències del incompliment

• Mesures correctives : 

Art. 21 LOEPSF
– Totes les entitats que incompleixin  amb l'objectiu de estabilitat 

pressupostària, deute públic i regla de la despesa formularan un pla 
econòmic-financer per a que en el any en curs i el següent es 
recuperin els objectius. 

Si un Ajuntament té un 180% del deute sobre els seus recursos 
ordinaris, podrà reduir al 110% en un termini de 2 anualitas?



Conseqüències del incompliment. 
PEF

• Pla econòmic financer : Art. 23
– Causa: Incompliment objectius d'estabilitat, regla de despesa i 

deute públic. 
– Termini de presentació : 1 mes des de que es constati el seu 

incompliment. (liquidació del pressupost)
– Termini d'aprovació: 2 mesos des de la seva presentació (al Ple o al 

ens de tutela CCAA). 
– Posada en marxa 3 mesos des de la constatació del seu 

incompliment.
–  Aprovació: 

• Ple de la Corporació.
• EELL del 111 i 135 serà el MHAAPP o ens de  tutela CCAA qui els 

aprovarà definitivament i  farà el seu seguiment.



Reducció del nivell de deute

– Art. 12:
5. Los ingresos que se obtengan por encima de lo previsto se 
destinarán íntegramente a reducir el nivel de deuda pública. 

– El  12.5 de la Llei  ha de interpretar-se com RECAPTATS sobre les 
previsions inicials i es refereix a  INGRESSOS QUE SIGUIN NO 
FINALISTES. S'aplica realment en el tancament de l'exercici 
perquè difícilment durant el exercici podem superar en cobraments 
les previsions inicials.



MARC NORMATIU: SUBSECTOR EE 
LL:  TRLRHL

• Capítol VII Títol 1ª TRLRHL (art. 48 a 55)

Artículo 48 Ámbitos subjetivo y objetivo 

En los términos previstos en esta ley, las entidades locales, sus organismos 
autónomos y los entes y sociedades mercantiles dependientes podrán 
concertar operaciones de crédito en todas sus modalidades, tanto a corto como 
a largo plazo, así como operaciones financieras de cobertura y gestión del 
riesgo del tipo de interés y del tipo de cambio.



MARC NORMATIU: SUBSECTOR EE 
LL:  TRLRHL  

Entitat local matriu

    OO AA
 Ens i demés societats
    Mercantils dependents

    Operacions de crèdit: 
A llarg i curt termini

   Operacions financeres:
Cobertura risc.

 tipus interès
 tipus de canvi

Àmbit objectiuÀmbit subjectiu: 



MARC NORMATIU: SUBSECTOR EE 
LL:  TRLRHL

Artículo 49 Finalidad 

1. Para la financiación de sus inversiones, así como para la sustitución total o 
parcial de operaciones preexistentes, las entidades locales, sus organismos 
autónomos y los entes y sociedades mercantiles dependientes, que presten 
servicios o produzcan bienes que no se financien mayoritariamente con 
ingresos de mercado, podrán acudir al crédito público y privado, a largo plazo, 
en cualquiera de sus formas.

INVERSIONS SUBSTITUCIÓ 
OP. PREEXISTENTS

ALTRES
EXCEPCIONALS
Art.177.5 i 193.2 



MARC NORMATIU: SUBSECTOR EE 
LL:  TRLRHL. Finalitat

SUBSTITUCIÓ D'OPERACIONS (ART.49.2d) del TRLRHL)

➢Operacions en les que es modifica un contracte financer mantenint tots els 
elements objectius del contracte MENYS EL TIPUS D'INTERÈS.

FINALITAT:  ACONSEGUIR UNA REBAIXA EN EL COST APLICABLE A 
LA OPERACIÓ. NO POT SUPOSAR MAJOR CÀRREGA FINANCERA



MARC NORMATIU: SUBSECTOR EE 
LL:  TRLRHL. Finalitat

SUBSTITUCIÓ D'OPERACIONS (ART.49.2d) del TRLRHL)

➢De forma individual o mitjançant una substitució col·lectiva, concertant una sola 
operació que sigui financerament equivalent.

Venciment mig ponderat equivalent a les operacions que substitueix.

    X1*P1+X2*P2
       X1+X2

X1: Import pendent
P1: Termini pendent
X2: Import pendent
P2: Termini pendent



MARC NORMATIU: SUBSECTOR EE 
LL:  TRLRHL. Finalitat

SUBSTITUCIÓ D'OPERACIONS (ART.49.2d) del TRLRHL)

➢DISTINCIÓ ENTRE SUBSTITUCIÓ I REFINANÇAMENT:
➢ SI S'INCREMENTA EL TERMINI DE LA OPERACIÓ ESTARÍEM 

DAVANT UN REFINANÇAMENT
➢ SUBSTITUCIÓ ES QUAN ES REDUEIX EL TIPUS D'INTERÈS I 

NO S'INCREMENTA EL TERMINI DE LA OPERACIÓ.



MARC NORMATIU: SUBSECTOR EE 
LL:  TRLRHL. Finalitat

SUBSTITUCIÓ D'OPERACIONS (ART.49.2d) del TRLRHL)

➢Subjectes a autorització per part de l'òrgan de tutela si es superen els límits de la 
DF31 de la LPGE de 2013.

➢ Volum total del deute viu no superior al 75% dels recursos 
➢Es pot realitzar encara que no tingui la liquidació de l'exercici anterior, aplicant-se 

l'article 53.2 del TRLRH.
➢Subjectes al principi de prudència financera de la Resolució de 4/07/2017 de la 

Secretaria General del Tresor i Política Financera.
➢ La operació ha de tenir una vida mitjana residual superior a un any
➢ No es modifiqui el termini de la operació
➢ La modificació del contracte suposi una rebaixa en el tipus d'interès de la 

operació.



MARC NORMATIU: SUBSECTOR EE 
LL:  TRLRHL. Finalitat

INVERSIONS 

➢Té una utilitat econòmica i social de les que es beneficien els ciutadans durant 
tota la seva vida econòmica (per això les operacions d'inversió  poden 
finançar-se per un termini no superior al de la seva vida econòmica)



Finalitats  operació diferent a inversions

Art. 177.5 del TRLRHL

Finalitat: Finançar despeses corrents 
necessàries i urgents.
Límits: 
– Import anual no pot superar el 5% dels 

recursos corrents del pressupost.
– La càrrega financera anual inclosa la 

projectada, no pot superar el 25% dels 
recursos corrents del pressupost.

– Cancel·lació de la operació abans de 
finalitzar el mandat electoral.

– Estalvi net positiu.
– I si el deute viu supera el 75% dels 

ingressos corrents liquidats 
AUTORITZACIÓ i si supera el 110% NO 
PODRÀ APEL·LAR AL CRÈDIT.

                            

Art. 193.2 TRLRHL

Finalitat: Finançar romanent líquid de 
tresoreria de caire negatiu.

– Reduir el pressupost de 
l'exercici corrent.

– Finançar-ho amb una 
operació de préstec del 
177.5.

– Aprovar el pressupost 
següent amb superàvit 
equivalent al dèficit. 



ENDEUTAMENT: SUBSECTOR EE 
LL:  TRLRHL. Finalitat

                            

Sentència T suprem de 20 de novembre de 2008.

La elaboració d'un pla de sanejament financer que 
inclogui mesures de reducció de la despesa de diferents 
capítols, actuacions tendents a la obtenció de quites o 
esperes en el pagament de deutes, mesures de gestió 
tributària, presentat en la primera sessió de Ple després 
de la liquidació amb RLT – encaixa en una interpretació 
conjunta de les mesures del article 193 TRLRHL.



MARC NORMATIU: SUBSECTOR EE 
LL:  TRLRHL

Artículo 49 Instruments

2. El crédito podrá instrumentarse mediante:

a) Emisión pública de deuda. 

b) Contratación de préstamos o créditos. 

c) Cualquier otra apelación al crédito público o privado. 

d) Conversión y sustitución total o parcial de operaciones preexistentes.



OPERACIONS DE CRÈDIT LLARG 
TERMINI

➢Article 52 del TRLRHL
➢Article 3 de la Ordre ECF/138/2007.
➢Característiques:

➢ Operacions no subjectes a la normativa de 
contractació del sector públic, si la 
operació està prevista al pressupost.

➢ Finalitat: Inversions o refinançament



OPERACIONS A LL. TERMINI

➢Formalitats:
➢ Òrgan competent:

✔ Alcalde si l'import previst i l'import ja concertat aquell 
exercici NO supera el 10% dels ingressos corrents 
previstos  en el pressupost

✔ Ple si l'import previst i l'import ja concertat SI supera el 
10% dels ingressos corrents previstos en el pressupost.

➢ Comunicació al Departament d'Economia i Finances 
en els 10 primers dies de cada mes, si no estan 
subjectes a autorització. 



 OPERACIONS DE CRÈDIT A LLARG 
TERMINI

➢ Requisits:
➢ La operació de crèdit ha d'estar prevista en el 

pressupost. Art. 50 del TRLRHL 

«La concertación de cualquiera de las modalidades de crédito previstas en esta 
ley, excepto la regulada en el artículo 149, requerirá que la corporación o 
entidad correspondiente disponga del presupuesto aprobado para el ejercicio 
en curso, extremo que deberá ser justificado en el momento de suscribir el 
correspondiente contrato, póliza o documento mercantil en el que se soporte la 
operación, ante la entidad financiera correspondiente y ante el fedatario 
público que intervenga o formalice el documento.»



 OPERACIONS DE CRÈDIT A LLARG 
TERMINI

➢ Requisits:
➢ Que es trobi aprovada la liquidació de l'exercici anterior. 

Per tant no resulta d'aplicació l'article 53.2 del 
TRLRHL.

➢ Que l'estalvi net sigui positiu.
➢ Que el volum d'endeutament en relació als ingressos 

corrents liquidats ha de situar-se per sota del 110%.
➢ Informe de la Intervenció de fons en el que s'analitzarà la 

capacitat de la entitat local per fer front en el temps a les 
obligacions que d'aquelles es derivin per la Corporació.



 OPERACIONS DE CRÈDIT A LLARG 
TERMINI

➢ Art. 53.2 del TRLRHL:

2. Precisarán de autorización de los órganos citados en el apartado 1 
anterior, las operaciones de crédito a largo plazo de cualquier 
naturaleza, incluido el riesgo deducido de los avales, cuando el 
volumen total del capital vivo de las operaciones de crédito 
vigentes a corto y largo plazo, incluyendo el importe de la 
operación proyectada, exceda del 110 por ciento de los ingresos 
corrientes liquidados o devengados en el ejercicio inmediatamente 
anterior o, en su defecto, en el precedente a este último cuando el 
cómputo haya de realizarse en el primer semestre del año y no se 
haya liquidado el presupuesto correspondiente a aquél, según las 
cifras deducidas de los estados contables consolidados de las 
entidades citadas en el apartado 1 de este artículo.

–



 OPERACIONS DE CRÈDIT A LLARG 
TERMINI

Requisits: Disposició Final 31 de la Llei 17/2012, de 
Pressupostos Generals per al 2013

PREVISIÓ PRESSUPOST

ESTALVI NET + 
INFERIOR AL 110% 

APROVADA 

DEUTE VIU

LIQUIDACIÓ



DEUTE VIU A EFECTES DEL PROTOCOL 
DE DÈFICIT EXCESSIU

DEUTE VIU 



DEUTE VIU A EFECTES DEL PROTOCOL 
DE DÈFICIT EXCESSIU

➢S'obtindrà de l'agregació dels següents conceptes:
➢ Deute a curt termini:
➢ Deute a llarg termini:

➢ Emissions de deute
➢ Operacions de crèdit
➢ Factoring sense recurs
➢ Deutes amb altres AAPP: S'inclouen els préstecs amb el Fons de Finançament a 

EELL (FIE i FO) i els préstecs amb el FFPP tant si es van instrumentar 
mitjançant operació d'endeutament com a través de la PTE.

➢ Arrendament financer
➢ Associacions públic-privades
➢ Pagaments ajornats amb operacions amb tercers
➢ Altes operacions de crèdit



DEUTE VIU A EFECTES DEL PROTOCOL 
DE DÈFICIT EXCESSIU:

DEUTE A CURT TERMINI
DEUTE A LLARG TERMINI

EMISSIONS
DE DEUTE

OPERACIONS
DE CRÈDIT

DEUTES
AMB ALTRES
AAPP

ARRENDAMENT
FINANCER

ASSOCIACIO
PÚBLIC-
PRIVADA

PAGAMENTS
AJORNATS
AMB 
TERCERS

FACTORING
SENSE
RECURS



DEUTE VIU A EFECTES DEL PROTOCOL 
DE DÈFICIT EXCESSIU

➢Factoring sense recurs: Decisió de Eurostat de 31 de juliol de 
2012, aplicable a partir de l'abril de 2013.

➢ El “contracte de factoring” sense recurs és un contracte en virtut del qual 
un proveïdor cedeix a una entitat financera els crèdits que ostenta front 
a una Administració Pública, de forma que en cas d'impagament, dita 
entitat no podria reclamar al proveïdor.

➢ Desapareix la obligació de pagament de l'administració pública 
davant el proveïdor

➢ L'entitat financera no té la possibilitat de recurs davant el proveïdor.
➢ L'administració pública veu com el deute comercial es transforma en 

un deute davant una entitat financera.



DEUTE VIU A EFECTES DEL PROTOCOL 
DE DÈFICIT EXCESSIU

➢Deutes amb altres AAPP: 
➢ Fons en liquidació per el finançament de 

pagament a proveïdors: RD-llei 4/2013 de 22 
de febrer

➢ Fons de finançament a EELL: RD-llei 
17/2014,de 26 de desembre 

➢ Fons d'Impuls econòmic
➢ Fons d'ordenació 



DEUTE VIU A EFECTES DEL PROTOCOL 
DE DÈFICIT EXCESSIU

➢Arrendament financer: 
➢ Regulat a la Ordre HAP/781/2013 de 20 de setembre

➢ Si existeix opció de compra, quan no existeixin dubtes de que 
s'exercirà la opció de compra.

➢ En el moment d'exercir el dret de compra quan el preu de 
compra és més baix que el valor raonable de l'actiu

➢ Es transfereix tot el risc i benefici de l'actiu a l'arrendatari.
➢ Si no existeix opció de compra, quan les característiques del bé 

siguin tan especialitzades que la seva utilitat quedi restringida 
al arrendatari, entre d'altres.



DEUTE VIU A EFECTES DEL PROTOCOL 
DE DÈFICIT EXCESSIU

➢Associacions Públic Privades (APP): Desapareix aquesta tipologia 
de contracte amb la LCSP 9/2017, de 8 de novembre.

➢ Són contractes a llarg termini que estableix la creació d'un actiu 
específic, que implica una despesa inicial de capital significativa, i 
que detalla els actius vinculats al servei.

➢ El soci privat s'endeuta pel seu compte per finançar-lo
➢ El preu ha d'estar en funció directa de la utilització real de l'actiu o de 

les condicions de demanda i qualitat
➢ El principal comprador dels serveis és una A.P, que els adquireix per 

mitjà de pagaments regulars, independentment que la demanda hagi 
estat originada per la pròpia administració o per altres usuaris.



DEUTE VIU A EFECTES DEL PROTOCOL 
DE DÈFICIT EXCESSIU

➢Pagaments ajornats amb operacions amb tercers: 

➢ Reestructuració de deute comercial; 
principal+interès (implícit o explícit) es 
converteix en deute financer. Sobre  un deute 
comercial, les parts pacten un nou acord,  fas 
un calendari d'amortització amb un cost 
financer. Decisió d'eurostat de 31/07/2012.



DEUTE VIU A EFECTES DEL PROTOCOL 
DE DÈFICIT EXCESSIU

➢Pagaments ajornats amb operacions amb tercers: 

➢  Seria d'aplicació aquest supòsit quan es compra 
un bé immoble amb pagament ajornat, en 
virtut de la previsió que realitza l'article la DA 
3ª de la Llei 9/2017, de contractes del sector 
públic?



DEUTE VIU: ART.53 TRLRHL I DF 31 DE 
LA LPGE 2013

Artículo 53 Operaciones de crédito a largo plazo: régimen de autorización

➢1. No se podrán concertar nuevas operaciones de crédito a largo plazo, incluyendo las 
operaciones que modifiquen las condiciones contractuales o añadan garantías adicionales 
con o sin intermediación de terceros, ni conceder avales, ni sustituir operaciones de crédito 
concertadas con anterioridad por parte de las entidades locales, sus organismos autónomos y 
los entes y sociedades mercantiles dependientes, que presten servicios o produzcan bienes 
que no se financien mayoritariamente con ingresos de mercado sin previa autorización de 
los órganos competentes del Ministerio de Hacienda o, en el caso de operaciones 
denominadas en euros que se realicen dentro del espacio territorial de los países 
pertenecientes a la Unión Europea y con entidades financieras residentes en alguno de 
dichos países, de la comunidad autónoma a que la entidad local pertenezca que tenga 
atribuida en su Estatuto competencia en la materia, cuando de los estados financieros que 
reflejen la liquidación de los presupuestos, los resultados corrientes y los resultados de la 
actividad ordinaria del último ejercicio, se deduzca un ahorro neto negativo.



DEUTE VIU: ART.53 TRLRHL I DF 31 DE 
LA LPGE 2013

➢A)Deute a efectes del Protocol de Dèficit excessiu
➢B)Risc deduït dels avals
➢C)Operacions formalitzades disponibles no disposades
➢D)Deutes amb altres AAPP diferents de les incloses en el FFEL

➢ Convenis d'ajornament i fraccionament formalitzats amb l'AEAT i la TGSS.
➢ Préstecs o bestretes, amb o sense interès, concertats amb Diputacions provincials i 

amb CCAA.
➢E)Import de les operacions projectades o formalitzades (en qualsevol de les 

modalitats anteriors)
➢F)Altres deutes

DV= A+B+C+D+E+F



OPERACIONS DE TRESORERIA
➢Articles 51-52 del TRLRHL
➢Article 5 de la Ordre ECF/138/2007.
➢Característiques:

➢ Operacions no subjectes a la normativa de contractació del 
sector públic, si estan vinculades a la gestió del pressupost.

➢ Finalitat:  Cobrir desfases temporals de tresoreria (liquiditat)
➢ Caràcter no pressupostari de la operació. No s'implementen en 

l'estat d'ingressos del pressupost ni produeix efectes en l'estat 
de despeses (excepte els corresponents a interessos i despeses 
financeres de la operació) atès que no financen noves 
despeses sinó que tenen caràcter de recurs monetari. 



OPERACIONS DE 
TRESORERIA

➢Article 51 TRLRHL. «atender necesidades 
transitorias de tesorería»

No es per atendre un dèficit estructural que 
s'evidencia perquè alhora del  venciment de la 
operació de tresoreria no existeixen fons líquids 
per cancel·lar la operació. La finalitat de les o.c.t 
serà la d'avançar un ingrès cert i futur, de forma 
que quan aquest ingrès es realitzi tinguem 
capacitat de cancel·lar la operació financera.



OPERACIONS DE TRESORERIA

➢Característiques:
➢ Durada màxima de la operació 12 mesos
➢ Import màxim el 30% del ingressos corrents liquidats de 

l'exercici anterior. El primer semestre es poden agafar 
les dades de la liquidació de l'exercici anterior liquidat 
si no estigués liquidat el del any anterior.

➢ No estan subjectes a tutela si compleixen les condicions 
de prudència financera

➢ Estan subjectes a règim de control intern



OPERACIONS DE TRESORERIA

➢Formalitats:
➢ Òrgan competent:

➢ Alcalde si l'import acumulat O.T.vives NO supera el 
15% dels ingressos corrents liquidats en l'exercici 
anterior 

• Ple si l'import acumulat O.T.vives SI supera el 15% 
dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior

➢ Comunicació al Departament d'Economia i Finances 
en els 10 primers dies de cada mes. 



OPERACIONS DE TRESORERIA

Poden els OOAA concertar una operació de crèdit a curt termini 
amb l'ens local matriu?

➢La expressió de l'article 51 TRLRHL «entre otras» sembla que no 
és exhaustiva, per tant sempre que no superi un exercici, 
l'import acumulat no superi el 30% dels ingressos corrents 
liquidats i previ informe favorable de la Intervenció de fons, 
podria concertar aquesta operació.

➢El Ens local que atorga la operació a curt termini, la inclourà en el 
concepte 820 «Préstecs a curt termini al sector públic», per tant 
serà una operació pressupostària.

➢No subjecte al principi de prudència financera.



OPERACIONS DE TRESORERIA

La Corporació ha realitzat unes inversions finançades totalment per 
una subvenció de la Comunitat Autònoma. El cobrament de la 
subvenció és notori que es demorarà al menys 2 anys. Per això 
es decidí concertar una operació de tresoreria. Una entitat 
financera ens indica que al preveure que la demora  serà de 2 
anys hem de formalitzar una "operació de crèdit amb carència 
de 2 anys. ?????



DEUTE VIU: TUTELA FINANCERA 
GENERALITAT

➢Concepte de passiu financer, en el procediment de tutela (art. 2 de la Ordre 
ECF/138/2007,modificada per la Resolució ECO/2876/2014 i Annex 1:

150 Obligacions i bons a llarg termini 

156 Interessos a llarg termini d'emprèstits i altres emissions anàlogues

159 Deutes representades amb altre valors negociables a llarg termini

163 Deutes a llarg termini transformables en subvencions amb entitats del grup, multigrup i associades

164 Deutes a llarg termini amb entitats del grup, multigrup i associades representades en valors negociables

167 Interessos a llarg termini de deutes amb entitats del grup, multigrup i associades

169 Altres deutes a llarg termini amb entitats del grup, multigrup i associades

170 Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit

172 Deutes a llarg termini transformables en subvencions

173 Proveïdors d'immobilitzats a llarg termini

174 Creditors per arrendament financer a llarg termini

176 Passius per derivats financers a llarg termini

177 Interessos a llarg termini de deutes amb entitats de crèdit

178 Interessos a llarg termini d'altres deutes

179 Altres deutes a llarg termini



DEUTE VIU: TUTELA FINANCERA 
GENERALITAT

➢Concepte de passiu financer, en el procediment de tutela (art. 2 de la Ordre ECF/138/2007, 
modificada per la Resolució ECO/2876/2014 i Annex 1:

500 Obligacions i bons a curt termini

502 Emprèstits i altres emissions anàlogues per operacions de tresoreria

506 Interessos a curt termini d'emprèstits i altres emissions anàlogues

509 Deutes representades en altres valors negociables a curt termini

513 Deutes a curt termini transformables en subvencions amb entitats del grup, multigrup i associades

514 Deutes a curt termini  amb entitats del grup, multigrup i associades representades en valors negociables

517 Interessos a curt termini de deutes amb entitats del grup, multigrup i associades

519 Altres deutes a curt termini amb entitatsdel grup, multigrup i associades

520 Deutes a curt termini amb entitats de crèdit

521 Deutes per operacions de tresoreria

522 Deutes a curt termini transformables en subvencions

523 Proveïdors d'immobilitzat a curt termini

524 Creditors per arrendament financer a curt termini

526 Passius per derivats financers a curt termini

527 Interessos a curt termini deutes amb entitats de crèdit

528 Interessos a curt termini d'altres deutes

529 Altres deutes a curt termini



DEUTE VIU: TUTELA FINANCERA 
GENERALITAT

➢Concepte de passiu financer, en el procediment de tutela 
(art. 2 de la Ordre ECF/138/2007, i Annex 1:

No s'han d'incloure les quantitats que s'han de reintegrar com a 
conseqüència de les liquidacions definitives de la participació en els 
tributs de l'Estat. Disposició Final 31 de la Llei de Pressupostos de 
l'Estat de l'any 2013. (Llei 17/2012, de 27 de desembre)



DEUTE: ENTITATS QUE  NO CONFORMEN EL 
PERÍMETRE DE CONSOLIDACIÓ 

➢Artículo 54 Operaciones de crédito a largo plazo de 
organismos autónomos y sociedades mercantiles

«Los organismos autónomos y los entes y sociedades 
mercantiles dependientes, precisarán la previa 
autorización del Pleno de la corporación e informe de 
la Intervención para la concertación de operaciones 
de crédito a largo plazo.»



DEUTE: ENTITATS QUE  NO CONFORMEN EL 
PERÍMETRE DE CONSOLIDACIÓ 

➢Les operacions d'endeutament de les societats no 
financeres no estan sotmeses al règim d'autorització 
de l'article 53 del TRLRHL, però sí han d'estar 
autoritzades pel Ple.

➢Si l'Ajuntament vol avalar a la societat haurà de reunir 
els requisits de la Disposició Final 31 de la Llei de 
Pressupostos de l'Estat pel 2013.

➢No es podrà concertar si l'Ajuntament presenta estalvi 
net negatiu o supera el 110% recursos ordinaris.



INDICADORS DE L'ENDEUTAMENT 

➢ DEUTE VIU:CONSOLIDAT
➢ESTALVI NET:INDIVIDUAL
➢ANUALITAT TEORICA
➢CÀRREGA FINANCERA



% ENDEUTAMENT
  1  Operacions vigents a 31/12/XX  de la EELL, 

Societats mercantils no de mercat i OOAA

  2 Saldo d'operacions no disposades a 31/12/XX 
de la EELL, societats mercantils no de mercat 
i OOAA

  3  Operació projectada XX de la Entitat, 
Societat mercantil no de mercat i OOAA.

A= 1+2+3 IMPORT DEL CAPITAL VIU

  4  Ingressos corrents consolidats a 31/12/XX

  5  Ingressos corrents afectats i no recorrents a 
31/12

B= 4-5 INGRESSOS CORRENTS IMPUTABLES

C= 
(A/B)*100

% D'ENDEUTAMENT



ESTALVI NET

  1  INGRESSOS CORRENTS

   2  (-) Ingressos afectats a operacions de capital

   3  (-) Ingressos no recurrents o no ordinaris

A= 1-2-3 INGRESSOS CORRENTS AJUSTATS

  B  Despeses corrents (capítols 1,2,4, NO 
S'INCLOUEN LES FINANÇADES AMB RLT)

C= A-B  ESTALVI BRUT

D ANUALITAT TEÒRICA D'AMORTITZACIÓ

E= C-D ESTALVI NET



ANUALITAT TEÒRICA D'AMORTITZACIÓ

Art. 53.1 TRLRHL:
...

El importe de la anualidad teórica de amortización, de cada 
uno de los préstamos a largo plazo concertados y de los 
avalados por la corporación pendientes de reembolso, así 
como la de la operación proyectada, se determinará en todo 
caso, en términos constantes, incluyendo los intereses y la 
cuota anual de amortización, cualquiera que sea la 
modalidad y condiciones de cada operación.

...No se incluirán en el cálculo de las anualidades teóricas, las 
operaciones de crédito garantizadas con hipotecas sobre 
bienes inmuebles, en proporción a la parte del préstamo 
afectado por dicha garantía.



ANUALITAT TEÒRICA D'AMORTITZACIÓ

Concepte:
➢Compromís de devolució de deute anual en termes 

constants que ha d'afrontar el municipi.
➢No té perquè ser igual a la anualitat real pagada en 

concepte de devolució de deute
➢No té en compte els terminis de carència perquè s'eviten 

els terminis de carència i el mètode alemany.
➢Projecta una devolució lineal i constant d'amortització i 

interessos per tot el termini de la operació de crèdit.



ANUALITAT TEÒRICA D'AMORTITZACIÓ

Operacions a tenir en compte:
➢Préstecs a llarg termini concertats per la Corporació 

pendents de reemborsament.
➢Préstecs avalats per la Corporació pendents de 

reemborsament.
➢Operació projectada.
➢NO les operacions garantides mitjançant hipoteca 

sobre béns immobles en proporció a la part del 
préstec afectat per dita garantia.



ANUALITAT TEÒRICA D'AMORTITZACIÓ

La anualitat teòrica d'amortització 
comprensiva dels interessos i quota 
d'amortització s'obtindrà de la suma 
algebraica de les anualitats teòriques de 
cadascun dels préstecs concertats i avalats a 
llarg termini pendents de reemborsament, 
estiguin o no disposades.



ANUALITAT TEÒRICA D'AMORTITZACIÓ

No hem de considerar el tipus d'interès 
nominal sinó que hem de considerar la 
TAE, que comprèn el cost total, incloses les 
comissions i interessos de la operació.



ANUALITAT TEÒRICA D'AMORTITZACIÓ

Càlcul:

               i
       c  * ---
               p
a =  -----------------
                   i      (n*p)
        1-(1+---) -
                  p

a: anualitat

c: capital inicial

i : tipus d'interès efectiu anual

p: número de períodes 
d'amortització al any

n: número d'anys fins el 
venciment, inclòs els anys 
de carència



ANUALITAT TEÒRICA D'AMORTITZACIÓ

Càlcul:

                            0,03
       1.000.000  * ---
                            1
a =  -----------------
                0,03    (12*1)
        1-(1+---) -
                  1

a=30.000/0,2986= 100.468€

a: anualitat

c: 1.000.000

i : 0,03 Tae (inclou el cost 
financer total interessos i 
comissions associades a la 
operació)

p: número de períodes 
d'amortització al any 
(s'amortitza anualment)

n: 12 anys



CÀRREGA FINANCERA

C F= Capítol 3+ Capítol 9

Ratio de CF= CF/Interessos corrents liquidats

Finalitat:

Determina el % dels ingressos corrents que es 
destinen a cobrir les despeses financeres de 
l'Entitat. Com més baix sigui aquest valor 
millor.



ESTALVI NET. MODELS CL

  1  INGRESSOS CORRENTS

  2  (-) Ingressos afectats a operacions de capital

  3  (-) Ingressos no recurrents o no ordinaris. ART. 
35,concepte 396 i 397 i altres

A= 1-2-3 INGRESSOS CORRENTS AJUSTATS

  B  Despeses corrents (capítols 1,2,4)

  C  Despeses finançades amb Romanent de 
tresoreria dels capítols 1,2 i 4

  D ANUALITAT TEÒRICA D'AMORTITZACIÓ

E= A-B+C-D ESTALVI NET



- Ingressos per multes coercitives

- Canon urbanització, quotes d'urbanització, 

- Aprofitament urbanístic

- Multes per infraccions urbanístiques

- Contribucions especials afectades a operacions de capital

- Canon de millora del servei del aigua o de sanejament afectat al finançament 
d'inversions

- Aprofitaments agrícoles o forestals de caràcter afectat a la realització d'inversions

- Altres concessions o aprofitaments afectats per la normativa aplicable al 
finançament d'operacions de capital

- Altres ingressos afectats a operacions de capital

- Altres ingressos no consolidables a futur inclosos en capítol 1 a 5.

+ Ajustos positius de les devolucions de la Pie per compensar liquidacions negatives 
de 2008 i 2009

INGRESSOS CORRENTS



MARC NORMATIU
 Escenaris possibles dels indicadors financers Estalvi 

net
Deute 
viu

Poden concertar operacions a llarg termini per 
inversions

   + Inferior 
75%

Poden formalitzar operacions a llarg termini per 
inversions prèvia autorització (òrgan de tutela)

   + (75%-
100%)

No poden formalitzar operacions a llarg termini    + superior
110%

No poden formalitzar operacions a llarg termini    - Inferior
75%

No poden formalitzar operacions a llarg termini    - (75%-
110%)

No poden formalitzar operacions a llarg termini    - superior 
110%



a) La jefatura de los servicios de gestión de ingresos y recaudación.
b) El impulso y dirección de los procedimientos de gestión y recaudación.

RD 128/2018

Article 5. Funcions de tresoreria i 
recaptació.

2. La función de gestión y recaudación comprende:



COMANDAMENT INGRESSOS

Segons interpretació realitzada per la Comissió executiva 
del COSITAL de 10 de novembre de 2018, els articles 
5.2 a) i b) del RD 128/2018 han de referir-se a:

1)El comandament dels serveis de gestió tributària i 
l'impuls direcció i tramitació dels procediments de 
gestió tributària en aplicació del exercici de les 
funcions contingudes en l'article 117.1 de la Llei 
General tributària respecte als ingressos tributaris de 
competència local.



COMANDAMENT INGRESSOS

Art 117 de la Llei General tributària:
1. La gestión tributaria consiste en el ejercicio de las funciones administrativas dirigidas a:

· a) La recepción y tramitación de declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones de datos 
y demás documentos con trascendencia tributaria. 

· b) La comprobación y realización de las devoluciones previstas en la normativa tributaria. 

· c) El reconocimiento y comprobación de la procedencia de los beneficios fiscales de 
acuerdo con la normativa reguladora del correspondiente procedimiento. 

· d) El control y los acuerdos de simplificación relativos a la obligación de facturar, en cuanto 
tengan trascendencia tributaria. 

· e) La realización de actuaciones de control del cumplimiento de la obligación de presentar 
declaraciones tributarias y de otras obligaciones formales. 

· f) La realización de actuaciones de verificación de datos. 

· g) La realización de actuaciones de comprobación de valores. 



COMANDAMENT INGRESSOS

Art 117 de la Llei General tributària:

· h) La realización de actuaciones de comprobación limitada. 

· i) La práctica de liquidaciones tributarias derivadas de las actuaciones de verificación y 
comprobación realizadas. 

· j) La emisión de certificados tributarios. 

· k) La expedición y, en su caso, revocación del número de identificación fiscal, en los términos 
establecidos en la normativa específica. 

· l) La elaboración y mantenimiento de los censos tributarios. 

· m) La información y asistencia tributaria. 

· n) La realización de las demás actuaciones de aplicación de los tributos no integradas en las 
funciones de inspección y recaudación.

· 2. Las actuaciones y el ejercicio de las funciones a las que se refiere el apartado anterior se 
realizarán de acuerdo con lo establecido en esta ley y en su normativa de desarrollo.



COMANDAMENT INGRESSOS

Segons interpretació realitzada per la Comissió executiva 
del COSITAL de 10 de novembre de 2018, els articles 5.2 
a) i b) del RD 128/2018 han de referir-se a:

2)El comandament dels serveis de gestió i liquidació de la 
resta dels ingressos de dret públic no tributaris municipals 
i al impuls, direcció i tramitació dels corresponents 
procediments de gestió i liquidació sempre i quan dita 
tramitació no sigui competència o correspongui a altres 
òrgans, serveis o departaments municipals.



COMANDAMENT INGRESSOS

Segons interpretació realitzada per la Comissió 
executiva del COSITAL de 10 de novembre de 2018, 
els articles 5.2 a) i b) del RD 128/2018 han de referir-
se a:

3)El comandament dels serveis encarregats de la gestió 
i exacció dels ingressos de dret privat municipals i a la 
realització dels tràmits que procedeixin en les 
mateixes circumstàncies detallades en l'apartat 
anterior.



COMANDAMENT INGRESSOS

La gestió inclou tot el cicle dels ingressos i implica la 
planificació, la organització, el control, l'administració 
i la proposta dels actes de gestió tributària si bé, no 
dicta els actes administratius. (GESTIÓ INTEGRAL 
DEL SISTEMA TRIBUTARI LOCAL)

Proposta dels actes 



Ordenances fiscals. 

Qui les proposa? Qui fa els estudis econòmics?



COMANDAMENT INGRESSOS

Subvencions vinculades a la gestió de tributs:
✗ Ordenança fiscal reguladora de la taxa per abastament d'aigua 

preveu una bonificació del 90% de la quota tributària als 
contribuents que es trobin en «situació econòmica especialment 
desfavorides»

✗Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la tramitació de 
llicències urbanístiques i la de la taxa per l'actuació municipal 
de control previ o posterior al inici d'apertures d'activitats de 
serveis, preveuen que es pot subvencionar les llicències 
urbanístiques i d'obertura sol·licitades per organismes que 
exerceixin activitats d'interès social i no tinguin ànim de lucre



COMANDAMENT INGRESSOS

El Tribunal suprem ha considerat que les reduccions realitzades 
en les quotes impositives que no estiguin contemplades en la 
Llei general tributària o en el TRLRHL són nul·les.

La subdirecció General de tributs locals en consulta vinculant de 
2/02/2016 senyala que en dits casos no procedeix la 
sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts, sens perjudici 
de la responsabilitat en que hagués incorregut l'Ajuntament 
per l'atorgament de les subvencions declarades posteriorment 
nul·les pel T Suprem o per la seva manca de competència en 
l'establiment d'un benefici fiscal no emparat per una norma 
legal



COMANDAMENT INGRESSOS

Que fem davant
Una bonificació il·legal?

A)Proposar la modificació 
De la ordenança
B) Advertir al Interventor



COMANDAMENT INGRESSOS

Què fem davant
Una bonificació il·legal?

A)Apliquem OOFF?
B) Inapliquem OOFF?



FISCALITZACIÓ INGRESSOS
Fiscalització 
plena

Control 
inherent a la 
presa de raó

Extrems a 
controlar

Indeterminats -data
-núm. 
assentament
- import

Resultat -Conformitat
-Objecció no 
suspensiva

Diligència de 
presa de raó

Termini  10 dies No hi ha

Responsabilitat Òrgan 
interventor

Es trasllada 
al òrgan 
gestor



INFORME ANOMALIES 
INGRESSOS

El RD 424/2017, de 28 d'abril pel que  es regula el règim jurídic del control 
intern en les entitats del Sector Públic Local, regula en el seu article 15.6 el 
document que ha d'elaborar la Intervenció de fons en relació als ingressos, 
quan es doni compte al Ple de la liquidació del pressupost. 
 
Aquest precepte regula el següent: 
 
 

"Artículo 15. Discrepancias. 
 
 
6. Con ocasión de la dación de cuenta de la liquidación del 
Presupuesto, el órgano interventor elevará al Pleno el informe 
anual de todas las resoluciones adoptadas por el Presidente de la 
Entidad Local contrarias a los reparos efectuados, o, en su caso, a 
la opinión del órgano competente de la Administración que ostente 
la tutela al que se haya solicitado informe, así como un resumen 
de las principales anomalías detectadas en materia de 
ingresos." 



RD 128/2018

Article 5. Funcions de tresoreria i 
recaptació.

1. La función de tesorería comprende:

3.º La realización de los cobros y los pagos de conformidad con lo dispuesto en la normativa 
vigente, el Plan de Disposición de Fondos y las directrices señaladas por la Presidencia, 
autorizando junto con el ordenador de pagos y el interventor los pagos materiales contra las 
cuentas bancarias correspondientes



PAGAMENTS

Llei General Tributària 58/2013, de 17 de desembre,

Artículo 43 Responsables subsidiarios 

1. Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades:

f) Las personas o entidades que contraten o subcontraten la ejecución de obras o la prestación de servicios 
correspondientes a su actividad económica principal, por las obligaciones tributarias relativas a tributos que 
deban repercutirse o cantidades que deban retenerse a trabajadores, profesionales u otros empresarios, en la 
parte que corresponda a las obras o servicios objeto de la contratación o subcontratación. 

La responsabilidad prevista en el párrafo anterior no será exigible cuando el contratista o subcontratista haya 
aportado al pagador un certificado específico de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias 
emitido a estos efectos por la Administración tributaria durante los 12 meses anteriores al pago de cada 
factura correspondiente a la contratación o subcontratación.

La responsabilidad quedará limitada al importe de los pagos que se realicen sin haber aportado el contratista o 
subcontratista al pagador el certificado de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias, o habiendo 
transcurrido el período de doce meses desde el anterior certificado sin haber sido renovado.

La Administración tributaria emitirá el certificado a que se refiere este párrafo f), o lo denegará, en el plazo de 
tres días desde su solicitud por el contratista o subcontratista, debiendo facilitar las copias del certificado que 
le sean solicitadas.



PAGAMENTS

Ley General de subvencions 38/2003, de 17 de desembre:

Article 13. Requisitos para obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora. 
CARACTER BASIC. DF1º DE LA LGS

2. No podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas en esta ley 
las personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes, salvo que por la 
naturaleza de la subvención se exceptúe por su normativa reguladora: 

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social 
impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma que se determine reglamentariamente.

Article 34 Procedimiento de aprobación del gasto y pago. CARACTER BASIC. DF1º DE LA 
LGS

No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudor por resolución de procedencia de 
reintegro.



PAGAMENTS

Ley General de subvencions 38/2003, de 17 de desembre:

●El requisit d'estar al corrent de les obligacions amb Hisenda i S. Social se 
exigeix al llarg de tota la gestió de la subvenció.

●Com afecta quan el beneficiari de la subvenció és un menor? Qui ha 
d'estar al corrent?



PAGAMENTS

Estatut dels treballadors:

Art. 42 Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores

Artículo 42 Subcontratación de obras y servicios 

1. Los empresarios que contraten o subcontraten con otros la realización de obras o servicios 
correspondientes a la propia actividad de aquellos deberán comprobar que dichos contratistas 
están al corriente en el pago de las cuotas de la Seguridad Social. Al efecto, recabarán por 
escrito, con identificación de la empresa afectada, certificación negativa por descubiertos en la 
Tesorería General de la Seguridad Social, que deberá librar inexcusablemente dicha 
certificación en el término de treinta días improrrogables y en los términos que 
reglamentariamente se establezcan. Transcurrido este plazo, quedará exonerado de 
responsabilidad el empresario solicitante.



Transferències bancàries 
immediates

Des el 21 de Novembre de 2017 es va posar en marxa el nou esquema paneuropeu 
per enviar diners entre comptes amb valor el mateix dia. Àrea Sepa

Permet ordenar pagaments  de fins 15.000 euros a comptes de tota Europa i rebre el 
diner en menys de 10 segons. Entre les seves avantatges destaca que el pagador 
pot tenir una confirmació instantània de l'enviament  i recepció del diner i el 
destinatari pot disposar dels fons de manera immediata.

Les especificacions   són:

· El fitxer quadern 34 haurà d'estar enviat i signat com a màxim a les 10:30 h. 

· Per activar el servei, al confeccionar el fitxer, hem d'indicar els valors següents:

· FITXER Q34-XML: la etiqueta/s I valor/s: La combinació de 
<SvcLvl><Cd>SEPA</Cd></SvcLvl> y 
<LclInstrm><Cd>SDCL</Cd><LclInstrm>



TRIBUNAL DE COMPTES

➢Si es registren els ingressos en els comptes restringits de recaptació, tal i 
com estableix la regla 84 de la INCL.
➢Si el número de comptes corrents existents han tingut moviments durant 
l'exercici, per a  poder determinar el número de comptes necessàries 
reduint en el possible el seu número.
➢Si els clauers que figuren com signatures autoritzades són els que han 
d'existir.
➢Si la classificació comptable dels comptes bancaris és correcta.



TRIBUNAL DE COMPTES

➢Si en l'obertura  dels comptes es va fer una tramitació mínima: 
justificació de la necessitat d'obertura de comptes, plecs, sol·licitud 
d'ofertes, etc.
➢Si es comptabilitzen per caixa operacions de diversa naturalesa, 
com compensacions, fraccionaments o aplicacions definitives de 
recaptació, el que és una errada molt frequent. (Càmara de 
Comptes d' Andalusia)
➢Si és raonable el saldo mig de caixa, en atenció a la quantia de les 
necessitats que es satisfant mitjançant caixa.



TRIBUNAL DE COMPTES

➢La retribució al órgano encarregat de la gestió,liquidació, recaptació i 
inspecció suposa que es quedi el 100% dels recàrrecs d'apremi. La 
Corporació tan sols registra en la seva comptabilitat  l'import net, sense 
reflectir com ingressos els recàrrecs d'apremi cobrats, incomplint el 
principi de no compensació definit en el PGCPAL.

➢El concessionari dels serveis de retirada de vehicles en la via pública. 
Les concessionàries no poden enquadrar-se en les entitats que poden 
prestar el servei de caixa i entitats col·laboradores en la gestió recapatòria 
previstes en el article 9 del Reglament General de Recaptació. 



TRIBUNAL DE COMPTES

➢La recaptació en voluntària que realitza la empresa, no s'estableix ni 
condicions en quant a forma de pagament, procediments i termini de 
lliurament al Ajuntament de les quantits ingressades, no obligació de retre 
comptes de recaptació. La Corporació  no pot controlar de manera fefaent 
la gestió realitzada per la empresa.



TRIBUNAL DE COMPTES

➢Si els saldos deutors són coincidents en els diferents estats i comptes 
anuals i si coincideixen amb els derivats del compte de  recaptació 
presentat per l' Organisme que tenia encomenadada la gestió i la 
recaptació.

➢Si existeix un manual de procediment per a  les diferents tasques a 
realitzar en la gestió dels tributs, així  como per a  regular la relació entre 
el Departament de rendes i el de Tresoreria, així como la relació amb 
altres departaments, com Intervenció o Urbanisme. ( norma d'organització 
i funcionamento intern, circuit que ha de seguir la documentació 
generada, tasques...etc)



TRIBUNAL DE COMPTES

➢Si s' estableix una adequada segregació de funcions.

➢Si s'obté rendiments dels  excedents puntuals de tresoreria sense 
perjudici de la atenció de les obligacions en termini.

➢Si existeix una Ordenança municipal que contempli la elaboració de 
comptes de recaptació com a tràmit de rendició de comptes de la gestió 
als òrgans de govern de la entitat. (inf.1086)



TRIBUNAL DE COMPTES

➢Si el saldo a fi de cada exercici atorga un marge de seguretat suficient 
per atendre l'import de la mensualitat de la nòmina i de l'atenció de les 
obligacions a satisfer a curt termini.
➢Si els sistemes de cobrament que es practiquen s'ajusten a les Bases 
d'execució del pressupost , per tal d'evitar el maneig d'efectiu i els riscos 
inherents de la utilització del mateix, canalitzant-se  els pagaments  i 
cobraments mitjançant entitats bancàries. La existència de caixa d'efectiu 
implica un risc i suposa la necessitat d'adscriure personal tant per a  la 
gestió como el control.
➢Que les actes d'arqueig han d'estar signades por algun responsable 
deixant constància del seu resultat, i haurien de  realitzar-se amb 
l'assistència de personal de la Intervenció , aliena al maneig i custòdia de 
la caixa. Al tancament de l'exercici aquest procés hauria de  supervisar-se 
per l'Interventor.



TRIBUNAL DE COMPTES
➢

Por último, se ha verificado que, si bien algunas entidades han acordado con las entidades
colaboradoras que el importe de los recibos domiciliados se abone en las cuentas 
restringidas de titularidad municipal el mismo día que son adeudados en las cuentas 
bancarias de los sujetos pasivos, es común que las entidades bancarias dejen transcurrir 
un periodo de ocho semanas para ingresar el dinero recaudado por domiciliaciones, 
reteniendo dichos fondos públicos más allá de los plazos regulados en los artículos 26 y 
siguientes del RGR, en los que se establece el ingreso en el tesoro de las cantidades 
obtenidas en la recaudación de los ingresos. Durante dicho periodo, en aplicación el 
artículo 34.1 de la Ley 16/2009, de Servicios de Pago, el ordenante de una operación de 
pago tiene la posibilidad de solicitar la devolución de cantidades pagadas mediante 
adeudo domiciliado a partir del adeudo de los fondos en su cuenta bancaria. A este 
respecto, la -Dirección General de Tributos en contestación a la consulta vinculante 
número 935/2010, de 7 de mayo, se ha pronunciado indicando que para la devolución de 
las deudas tributarias ha de acudirse a las causas, condiciones y procedimientos de la 
normativa tributaria, sin que les resulte de aplicación el citado artículo 34.1 de la Ley 
16/2009, de Servicios de Pago.



TRIBUNAL DE COMPTES
➢

Ha de tenerse en cuenta que la domiciliación bancaria favorece la eficiencia 
recaudatoria, pues minimiza los porcentajes de incumplimiento en periodo voluntario y 
reduce los costes de gestión.

Por ello, el artículo 9.1 del TRLRHL habilita a las entidades a establecer 
bonificaciones en el abono de la cuota por domiciliación de deudas de vencimiento 
periódico, anticipación de pagos o colaboración en la recaudación.
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