Generalitat de Catalunya
Departament de la Vicepresidència
i d'Economia i Hisenda
Direcció General de Política Financera,
Assegurances i Tresor

Nota informativa sobre la suspensió de les regles fiscals per als exercicis
de 2020 i 2021 i les conseqüències de la suspensió en els procediments
previstos a l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en
matèria de tutela financera dels ens locals

1. Suspensió de les regles fiscals per als exercicis de 2020 i 2021
El Consell de Ministres de 6 d’octubre de 2020 (1) ha acordat sol·licitar al Congrés
dels Diputats l’apreciació de la situació d’emergència extraordinària prevista a
l’article 135.4 de la Constitució, que comporta la suspensió de les regles fiscals per
als exercicis de 2020 i de 2021. D’acord amb aquest article, els límits de dèficit
estructural i de volum de deute públic només podran superar-se en cas de
catàstrofes naturals, recessió econòmica o situacions d'emergència extraordinària
que escapin al control de l'Estat i perjudiquin considerablement la situació
financera o la sostenibilitat econòmica o social de l'Estat, apreciades per la majoria
absoluta dels membres del Congrés dels Diputats.
El Congrés dels Diputats ha apreciat aquesta situació per majoria absoluta dels
seus membres en el Ple de 20 d’octubre de 2020 (2).
En el text de la referència publicada sobre el Consell de Ministres de 6 d’octubre
de 2020 (1) es preveu que, com a conseqüència de la suspensió de les regles
fiscals, les entitats locals podran fer ús dels seus romanents i contribuir així a la
recuperació econòmica i social. No obstant això, aquesta Direcció General
recomana destinar el romanent de tresoreria per a despeses generals al
finançament de despeses de caràcter no recurrent (inversió o despesa corrent no
recurrent) atès que el romanent és un recurs no recurrent. Amb caràcter previ, cal
tenir en compte els criteris generals d’utilització del romanent de tresoreria per a
despeses generals de signe positiu que es detallen a l’apartat 13.3 de la nota
informativa d’aquesta Direcció General de 25 de juny de 2020, sobre el règim de
tutela financera dels ens locals per a l’exercici de 2020 (sanejament de les
obligacions i devolucions d’ingressos pendents d’aplicar al pressupost, compliment
dels compromisos de despesa assumits per l’existència de romanents de crèdit
incorporables i compliment del termini legal de pagament a proveïdors).
Els apartats 7.2, 10, 13.1, 13.2, 13.4 i 14.2 b) de la nota informativa esmentada no
són d’aplicació als exercicis de 2020 i 2021.

(1) “Referencia del Consejo de Ministros. Madrid, martes 6 de octubre de 2020”:
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20
201006.aspx#TECHO
(2) “BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES. CONGRESO DE LOS
DIPUTADOS. XIV LEGISLATURA. Serie D: GENERAL. 29 de octubre de 2020.
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2. Manteniment dels indicadors de solvència en els procediments de tutela
financera
En virtut de les competències en matèria de tutela financera dels ens locals, el
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda té en compte, en els
procediments previstos a l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, el compliment dels
indicadors de solvència que es detallen a continuació:
a) Estalvi net positiu.
La ràtio legal d’estalvi net, prevista a l’article 3.1 a) de l’Ordre
ECF/138/2007, de 27 d’abril, s’ha de calcular d'acord amb el procediment
especificat a l'annex 3 d'aquesta Ordre.
b) Romanent de tresoreria per a despeses generals de signe positiu.
El romanent de tresoreria per a despeses generals s’ha de calcular d’acord
amb les previsions de les instruccions comptables per a l’administració
local.
c) Deute viu no superior a un 110% dels ingressos corrents.
La ràtio legal de deute viu, prevista a l’article 3.1 b) de l’Ordre
ECF/138/2007, de 27 d’abril, s’ha de calcular d'acord amb el procediment
especificat a l'annex 3 d'aquesta Ordre.
d) Període mitjà de pagament global a proveïdors no superior a 30 dies.
El període mitjà de pagament global a proveïdors s’ha de calcular d’acord
amb el procediment especificat a l’article 4 del Reial decret 635/2014, de 25
de juliol. Aquesta norma va ser modificada parcialment pel Reial decret
1040/2017, de 22 de desembre.
En cas d’incompliment dels indicadors de solvència, s’han d’adoptar les mesures
que es detallen a l’apartat 8 de la nota informativa d’aquesta Direcció General de
25 de juny de 2020, sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a
l’exercici de 2020, relatives a l’aprovació d’un pla de sanejament financer o altres
mesures de sanejament.
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3. Manteniment del règim d'autorització de les operacions de crèdit a llarg
termini
3.1 Règim de comunicació
Es poden finançar amb operacions de crèdit a llarg termini, subjectes a l’obligació
de comunicació en els termes previstos a l’article 4 de l’Ordre ECF/138/2007, de
27 d’abril, els nous projectes d’inversió previstos en el pressupost de 2020 quan es
donin les condicions següents:
a) Que la ràtio legal d’estalvi net, prevista a l’article 3.1 a) de l’Ordre
ECF/138/2007, de 27 d’abril, calculada a partir de la liquidació de l’exercici de
2019, tingui signe positiu.
b) Que la ràtio legal de deute viu, prevista a l’article 3.1 b) de l’Ordre
ECF/138/2007, de 27 d’abril, calculada a partir de la liquidació de l’exercici de
2019, no sigui superior a un 75%.
3.2 Règim d’autorització
Es poden finançar amb operacions de crèdit a llarg termini, subjectes a
l’autorització del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda en els
termes previstos a l’article 3 de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, els nous
projectes d’inversió previstos en el pressupost de 2020 quan es donin les
condicions següents:
a) Que la ràtio legal d’estalvi net, prevista a l’article 3.1 a) de l’Ordre
ECF/138/2007, de 27 d’abril, calculada a partir de la liquidació de l’exercici de
2019, tingui signe positiu.
b) Que la ràtio legal de deute viu, prevista a l’article 3.1 b) de l’Ordre
ECF/138/2007, de 27 d’abril, calculada a partir de la liquidació de l’exercici de
2019, sigui superior a un 75% però no superior a un 110%.
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4. Conseqüències de la suspensió de les regles fiscals en els procediments
previstos a l'Ordre ECF/138/2007, de 27 d'abril, sobre procediments en
matèria de tutela financera dels ens locals
Les conseqüències de la suspensió de les regles fiscals (objectiu d’estabilitat
pressupostaria i regla de la despesa) per als exercicis de 2020 i de 2021 en els
procediments previstos als articles 10 i 11 de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril,
són els següents:
4.1 Si l’ens local va aprovar un pla econòmic i financer que era vigent en l’exercici
de 2019, ha de trametre les dades corresponents al tancament comptable de
2019 en els termes previstos a l’article 11 de l’Ordre ECF/138/2007, de 27
d’abril (formulari 12). No obstant això, encara que hagi incomplert les regles
fiscals en aquest tancament comptable, no ha d’adoptar mesures en l'exercici
de 2020, atesa la suspensió esmentada.
4.2 Si l’ens local no tenia un pla econòmic i financer vigent en l’exercici de 2019
però va incomplir les regles fiscals en aquest tancament comptable, no ha
d’aprovar un pla econòmic i financer ni adoptar mesures en l’exercici de 2020.
4.3 Si l’ens local ja havia aprovat un pla econòmic i financer o mesures de gestió
pressupostària per als exercicis de 2020 o de 2021, s’ha de considerar que no
són vigents per a aquests exercicis.
4.4 No es tindrà en compte el compliment de les regles fiscals en l’aprovació del
pressupost ni de la liquidació pressupostària de 2020 i de 2021.

Barcelona, 6 de novembre de 2020
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