Informe sobre el compliment dels requeriments de la Llei orgànica 2/2012 en la
liquidació del pressupost de l’exercici 2016
Controls de la Llei Orgànica 2/2012
D’acord amb allò previst a l’article 3 de la Llei orgànica 2/2012 de 27 de abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF en endavant), “l’elaboració, aprovació i
execució dels pressupostos i altres actuacions que afectin les despeses o ingressos dels diferents
subjectes compresos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei s’ha de fer en un marc d’estabilitat
pressupostària, coherent amb la normativa europea”.
L’article 6 de la LOEPSF exigeix que “el pressupost i la liquidació, han de contenir informació
suficient i adequada que permeti verificar la seva situació financera, el compliment dels
objectius d’estabilitat pressupostària i de sostenibilitat financera i l’observança dels
requeriments acordats en la normativa europea en aquesta matèria”. Per tant, aquesta
informació no és solament per a l’acte d’aprovació, sinó que forma part del mateix
expedient de liquidació.
Els controls a validar, atenent el que determina l’article 21, són l’objectiu d’estabilitat
pressupostària, l’objectiu de deute públic i la regla de despesa .
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L’article 15 especifica que “En el primer semestre de cada any, el Govern, mitjançant acord del
Consell de Ministres, a proposta del ministre d'Hisenda i Administracions Públiques i previ
informe del Consell de Política Fiscal i Financera de les comunitats autònomes i de la Comissió
Nacional d'Administració Local, fixarà els objectius d’estabilitat pressupostària, en termes de
capacitat o necessitat de finançament”.
En data 10 de juliol de 2015, el Consell de Ministres va aprovar un objectiu de dèficit
(necessitat de finançament) zero per a l’administració local a l’exercici 2016.
D’acord amb les xifres de la liquidació del pressupost, la capacitat o necessitat de
finançament calculada amb els criteris del SEC95, és:
Ajuntament d’Argentona
Ingressos dels capítols 1 a 7

14.720.251

Despeses dels capítols 1 a 7
Ajustaments SEC 95
Ajust de consolidació
Capacitat (+) / Necessitat (-) de finançament

11.660.669
-414.074
0
2.654.645
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Els ajustaments SEC95 que s’han aplicat són els següents:
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a) Una part dels drets reconeguts dels capítols 1,2 i 3 que acaben no cobrant-se i comporten
un ajust que habitualment minora la capacitat de finançament; en aquest cas, a la liquidació,
suposa disminuir la capacitat obtinguda pel valor dels drets reconeguts nets dels capítols 1,2
i 3, i augmentar-la per la recaptació efectiva dels mateixos conceptes, tant a exercici corrent
com a exercicis tancats. En aquest ajustament no es tenen en compte ingressos del capítol 3
finalistes a inversions, ja que això podria suposar una duplicitat en els ajustaments.
b) Les devolucions d’ingressos de capítol 4 generades pels retorns de les liquidacions negatives
de la participació en els tributs de l’estat, s’han d’ajustar ja que al pressupost minoren els
ingressos de capítol 4 i, en canvi, pel SEC95 serien operacions de capítol 9.
c) El SEC95 aplica el principi de meritament i no el de reconeixement de l’obligació com en el
pressupost, i això comporta dos tipus d’ajustaments segons la situació de la despesa:
 Les despeses que ja han vençut, però que no s’ha produït el reconeixement de
l’obligació per qualsevol motiu. Són dels despeses pendents d’aplicar i les
devolucions d’ingressos pendents de pagar (comptes 413 i 408 del balanç).
 Les despeses meritades però no vençudes, especialment les financeres.
d) Els arrendaments financers, encara que no es tracti d’un arrendament financer pròpiament
dit però que tampoc pot qualificar-se d’arrendament operatiu.
e) Les desviacions de finançament d’ingressos finalistes. Aquests ingressos han de complir un
requisits per poder ésser reconeguts com a drets en el pressupost, de manera podrien
generar una capacitat de finançament de forma prèvia al reconeixement de les obligacions
que han de finançar, i per això s’ha de fer un ajust per reservar aquesta capacitat per a
l’exercici en que s’executarà la despesa. Donat que les desviacions de finançament suposen
els imports que corresponen a aquest fet, podem ajustar la capacitat de finançament amb
les desviacions de finançament de l’exercici procedents d’ingressos dels capítol 1 a 7
(+desviacions negatives de l’exercici – desviacions positives de l’exercici).
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Patronat Municipal Museu del Càntir
Ingressos dels capítols 1 a 7
Despeses dels capítols 1 a 7
Ajustaments SEC 95
Ajust de consolidació
Capacitat (+) / Necessitat (-) de finançament

320.212
311.011
-63
0
9.138

I en el cas del Patronat del Museu del Càntir, els ajustaments han estat els següents:
LIQUIDA CIÓ
GR000

A just per no recaptació - Cap 1

GR000b

A just per no recaptació - Cap 2

0

GR000c

A just per no recaptació - Cap 3

-1.415

GR001/2

Retencions PIE per liquidacions negatives anteriors

GR006

Meritament interessos (+ inicials - f inals)

GR015

No execució (inejecución)

GR009

Inversions realitzades per compte de la Corporació Local

GR004

Ingressos per venda d'accions (privatitzacions)

GR003

Dividends i participació en benef icis

GR017

Operacions de permuta f inancera (SWA PS)

GR018

Reintegrament i execució d'avals

GR012

Subscripció d'ampliacions de societats en pèrdues

GR013

A ssumir deutes

GR014

Dev. Ing. pendent de pagar i Desp Pend. A plicar (+inicials-f inals)
2.204

Recaptació E.C. Recaptació E.T.

125.213

123.799

DPA

GR008

Inversions amb abonament total de preu

GR008a

A rrendaments f inancers

GR008b

Contractes d'associació pública privada

GR010

Inversions realitzades per compte d'altres A A PP

GR019

Condonació de préstecs

1/1
31/12

Desviacions de f inançament ing. no f inancers

0
-853

19.943

Dev. Ing. P.P.

6.876

39

9.080

39

NO CAP 8 I 9

Drets R.N.

Correlació de transf erències
GR099

Drets R.N.

0

Recaptació E.C. Recaptació E.T.
0

0

0

Liquidacions negatives PIE notif icades a l'exercici
A just de no recaptació - altres conceptes
A ltres ajustaments SEC95

Donat que el control és a nivell del grup, definit d’acord amb la classificació definida per
l’Inventari d’Ens Locals, s’efectua la consolidació dels valors anteriors:
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-63

Entitat
Ajuntament d’Argentona
P.Municipal Museu del Càntir

C1a7
Ingressos
14.720.251
320.212

C1a7
Despeses
11.660.669
311.011

Ajustament
Capacitat
s
Ajust de
Finançamen
SEC95
Consolidació
t
-414.074
0
2.645.507
-63
0
9.138

Capacitat / Necessitat de finançament a nivell de grup

2.654.645

Regla de la despesa
L’article 12 especifica que “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... Correspon al
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Total ajustaments
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Ministeri d'Economia i Competitivitat calcular la taxa de referència de creixement del producte
interior brut de mig termini de l'economia espanyola”.
El 10 de juliol de 2015 el Consell de Ministres va determinar la taxa de creixement per al
període 2016-2018 en base a l’informe de situació de l’economia espanyola. Per a l’exercici
2016 la variació de la despesa computable no podrà superar l’ 1,8%.

11.068.079
1,80%
0
11.267.304

Patronat Municipal Museu del Càntir
Base exercici anterior
Taxa límit aprovada pel Ministeri
Valoració de canvis normatius sobre recaptació
Valor màxim base de l'exercici

270.738
1,80%
0
275.611

La Base de la regla de la despesa queda definida al punt 2 de l’article 12 “S’entén per
despesa computable als efectes que preveu l’apartat anterior, la despesa no financera, definida
en termes del Sistema Europeu de Comptes 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.”

https://seuelectronica.argentona.cat/verificador/verificadorfirma.asp

6b161e6d5f524cdfa72ca0bf92568aac001

Ajuntament d’Argentona
Base exercici anterior
Taxa límit aprovada pel Ministeri
Valoració de canvis normatius sobre recaptació
Valor màxim base de l'exercici

No obstant això, “quan s’aprovin canvis normatius que 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”. En aquest
cas, no s’ha considerat cap import per aquest concepte.
Per tant, la base de la regla de la despesa i el càlcul de la taxa d’increment que suposa la
liquidació del pressupost de l’exercici 2016 és el següent:
Ajuntament d’Argentona
Despeses dels capítols 1 a 7, llevat d’interessos
Ajustaments SEC95
Aplicacions no financeres, llevat interessos

11.595.242
283.642
11.878.884
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D’acord amb aquesta taxa i l’impacte del canvis normatius a la recaptació, el valor màxim
que pot prendre la Base a la liquidació de 2016 fora:
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Ingressos Cap 4 i 7 procedents d'AAPP
Ajustaments SEC95
Despesa finançada amb subvencions

1.331.773
65.305
1.266.468

Ajustament consolidació operacions entre el grup
Base de la despesa exercici actual

-169.000
10.443.416

Patronat Municipal Museu del Càntir
Despeses dels capítols 1 a 7, llevat d’interessos
Ajustaments SEC95
Aplicacions no financeres, llevat interessos

309.938
2.204
312.142

Ingressos Cap 4 i 7 procedents d'AAPP
Ajustaments SEC95
Despesa finançada amb subvencions

21.348
-853
22.201

Ajustament consolidació operacions entre el grup
Base de la despesa exercici actual

0
289.941

Pel que fa als ajustaments SEC95 que s’han aplicat per obtenir la base de l’exercici 2016,
tant a l’Ajuntament com al Museu del Càntir, són els mateixos que s’han explicat
anteriorment a la capacitat de finançament, i, en aquest cas, el detall del seu import és el
següent:
Ajuntament
Aplicacions no finance re s , lle vat inte re s s os
Despeses dels capítols 1 a 7, llevat d'interessos
Ajus tam e nts SEC95

11.595.242
283.642

A lienació de terrenys i d'altres inversions reals
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Reintegrament i execució d'avals

Despeses pendents d'aplicar

Subscripció d'ampliacions de societats en pèrdues

D'interessos

A ssumir deutes
Despesa pendent d'aplicar

253.826

Contractes d'associació pública privada

1/1
31/12

total

0

211.379

0

465.205

Inversions amb abonament total de preu
A rrendaments f inancers

29.816

Condonació de préstecs
Inversions realitzades per compte d'altres A A PP
Inversió sostenible executada
A ltres ajustaments SEC 95
Aplicacions no finance re s , lle vat inte re s s os

11.878.884

De s pe s a finançada am b s ubve ncions
Ingressos Cap 4 i 7 procedents d'A A PP
Desviacions de l'exercici
De s pe s a finançada am b s ubve ncions

1.331.773
65.305
1.266.468

Bas e de la de s pe s a
A justament consolidació operacions entre el grup
Base de la despesa exercici actual
Marge a la Regla de la Despesa
Taxa implícita d'increment

-169.000
10.443.416
823.889
-5,64%
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Inversions realitzades per compte de la Corporació Local
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Patronat Municipal Museu del Càntir
Aplicacions no finance re s , lle vat inte re s s os
309.938

Despeses dels capítols 1 a 7, llevat d'interessos
Ajus tam e nts SEC95

2.204

A lienació de terrenys i d'altres inversions reals
Inversions realitzades per compte de la Corporació Local
Reintegrament i execució d'avals

Despeses pendents d'aplicar

Subscripció d'ampliacions de societats en pèrdues

D'interessos

A ssumir deutes
Despesa pendent d'aplicar

2.204

Contractes d'associació pública privada

1/1
31/12

total

0

6.876

0

9.080

Inversions amb abonament total de preu
A rrendaments f inancers
Condonació de préstecs
Inversions realitzades per compte d'altres A A PP
Inversió sostenible executada
A ltres ajustaments SEC 95
Aplicacions no finance re s , lle vat inte re s s os

312.142

De s pe s a finançada am b s ubve ncions
21.348

Ingressos Cap 4 i 7 procedents d'A A PP

-853

Desviacions de l'exercici
De s pe s a finançada am b s ubve ncions

22.201

Bas e de la de s pe s a
0

A justament consolidació operacions entre el grup
Base de la despesa exercici actual

289.941

Marge a la Regla de la Despesa

-14.330
7,09%

Taxa implícita d'increment
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Entitat

Base 2015
(a)

B. Ant.
Increm.

Ajuntament d’Argentona
P. Municipal Museu del Càntir

11.068.079 11.267.304
270.738
275.611

Canvis
Normat

Diferència entre el límit i la base computable de l’exercici (b-c)
Taxa implícita d’increment ( (c-a)/a )

0
0

Límit (b)
11.267.30
4
275.611

Base (c)
10.443.41
6
289.941
809.559
-5,34%

Objectiu de deute
La LOEPSF, determina els límits d’endeutament de les administracions locals. Així en el seu
article 13 indica que:
“1. El volum de deute públic, definit d’acord amb el Protocol sobre procediment de dèficit
excessiu, del conjunt d’administracions Públiques no podrà superar el 60% del producte interior
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De la mateixa manera que a la capacitat o necessitat de finançament, el control és a nivell
de grup, i, per tant, la Base rellevant per a l’exercici 2016 serà:
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brut nacional expressat en termes nominals, o el que s’estableixi per la normativa europea.
Aquest límit es distribuirà d’acord amb els següents percentatges, expressats en termes nominals
del producte interior brut nacional: 44% per l’administració central, 13% per al conjunt de
comunitats autònomes i 3% per al conjunt de corporacions locals...
2. L’administració pública que superi el límit de deute públic no podrà realitzar operacions
d’endeutament net.”
Donat que el límit de l’article 13 ha quedat sols definit a nivell del sector local, cal entendre
que, a nivell d’entitat, és sols orientatiu i no pot comportar les obligacions previstes a
l’article 21 de la Llei orgànica 2/2012.
Per altra banda, de conformitat amb allò establert per la disposició final 31 de la Llei
17/2012, de 27 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2013,
s’assoleix l’objectiu de deute si el nivell d’endeutament del grup consolidat és inferior al
75% sobre els ingressos corrents liquidats. Aquest límit és el vigent per a l’any 2016 i va ser
determinat per la disposició final 31 de la Llei 17/2012 abans esmentada, que va modificar,
amb vigència indefinida, la disposició addicional 14a. del RD-Llei 20/2011, de 30 de
desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la
correcció del dèficit públic.
Així doncs, la ràtio de deute públic de l’exercici 2016 és, sense tenir en compte les
quantitats a reintegrar com a conseqüència de les liquidacions negatives de la participació
en el tributs de l’Estat, tal i com estableix la disposició final 31 de la Llei 17/2012, la següent:
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DEUTE PÚBLIC AMB CRITERIS SEC95
Saldo inicial
Augments
Disminucions (amb ajustaments)
Saldo final
Capitals signats i no disposats
% del deute viu sobre ingressos corrents

5.981.040
658.723
857.155
5.782.608
0
40%

Patronat Municipal Museu del Càntir
DEUTE PÚBLIC AMB CRITERIS SEC95
Saldo inicial
Augments
Disminucions
Saldo final
Capitals signats i no disposats

0
0
0
0
0
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Ajuntament d’Argentona
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Suma de deute de les entitats
Import d’operacions creuades entre entitats del grup
Deute públic en termes SEC95

5.782.608
0
5.782.608

Conclusió sobre els controls
Dels càlculs anteriors es desprèn que:
 S’assoleix la capacitat de finançament a nivell consolidat.
 La base de la regla de la despesa està per sota del seu límit.
 L’objectiu de deute per a l’exercici està dins dels marges legals.
I d’acord amb els resultats anteriors,
 Els controls de la Llei orgànica 2/2012 es compleixen en la liquidació
del pressupost municipal de l’exercici 2016.

Obligacions de reduir l’endeutament derivats de la liquidació de l’exercici 2016
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“1. En el supòsit que la liquidació pressupostària se situï en superàvit, aquest s’ha de destinar, en
el cas de l’Estat, comunitats autònomes, i corporacions locals, a reduir el nivell d’endeutament
net sempre amb el límit del volum d’endeutament si aquest és inferior a l’import del superàvit a
destinar a la reducció de deute.
2. En el cas de la Seguretat Social, el superàvit s’ha d’aplicar prioritàriament al Fons de Reserva,
amb la finalitat d’atendre les necessitats futures del sistema.
3. Als efectes del que preveu aquest article s’entén per superàvit la capacitat de finançament
segons el sistema europeu de comptes i per endeutament el deute públic als efectes del
procediment de dèficit excessiu tal com es defineix en la normativa europea.”
No obstant això, l’aplicació del requeriment d’aquest article a les entitats amb pressupost
limitador, cal fer-se a càrrec de la capacitat legal existent per generar nova despesa en el
pressupost de 2017 pel Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals liquidat de
l’exercici 2016. Per aquest motiu, el primer pas és validar el possible import subjecte a
aquesta obligació de cada entitat amb pressupost limitador, condicionat pel valor obtingut
de la capacitat de finançament i la capacitat legal per generar nova despesa del Romanent
de Tresoreria per a Despeses Generals liquidat:
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La Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial al sector
públic, va modificar l’article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, quedant redactat com es transcriu tot seguit:
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Capacitat de Finançament
Romanent Tresoreria per a DG
Romanent compromès

Ajuntament
Museu del Càntir
2.645.507
9.138
4.783.677
14.941
378.211
0

Entenem per Romanent compromès l’import del Romanent per a Despeses Generals
necessari per incorporar els compromisos de despesa existents a 31/12/2016 en el
pressupost de 2017.
Per obtenir l’import subjecte a les obligacions de l’article 32 a nivell de grup, que és el que
marca la norma legal, cal sumar els imports obtinguts de cada entitat, i comparar-se amb la
capacitat de finançament a nivell de grup i amb el deute públic, dades que ja figuren en
punts anteriors d’aquest informe, i quedar-se amb l’import menor dels 3 citats.
Aquest import subjecte a les obligacions de l’article 32 és de :

2.654.645

La mateixa Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial al
sector públic, va incorporar una disposició addicional sisena a la Llei orgànica 2/2012
referida i complementària al seu article 32, i mitjançant la qual s’establien unes regles
especials per al destí del superàvit pressupostari.
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Per tant, l’aplicació de l’article 32 ha de comportar mesures que impliquin la reducció del
deute viu per l’import obtingut com a capacitat de finançament en termes consolidats del
grup de la liquidació de l’exercici anterior, dins de l’exercici en que es determina i sempre
condicionat a les limitacions que puguin presentar-se en cada cas, ja sigui per manca de
solvència suficient per a la seva aplicació o per manca d’endeutament a reduir.
Així doncs, en el cas de l’Ajuntament i a nivell consolidat, l’aplicació de l’article 32
comportaria el següent:

Capacitat de Finançament
Romanent Tresoreria per a DG
Romanent compromès
Deute Viu Pla Ajust
Despeses Pendents Aplicar
Pendent Pagament Pressupost
Deute Públic previst 31/12

Ajuntament
2.645.507
4.783.677
378.211
0
465.205
605.255
5.782.608

Consolidaci
PM Museu Càntir ó
9.138
2.654.645
14.941
4.798.618
0
378.211
0
0
9.080
474.285
26.475
631.731
0
5.782.608
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Aquesta DA 6a. s’ha anat prorrogant explícitament en exercicis anteriors, l’última vegada
mitjançant la DA 82a de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de
l’Estat per a 2016, però actualment no és vigent mentre no s’aprovi aquesta pròrroga
explícita.
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Superàvit de l'Art. 32
Destinació
Despeses Pendents Aplicar
Pendent de Pagament Pressupost
Inversió sostenible (màxim)
Reduir deute

2.654.645 Romanent Tresoreria per a DG
Aplicació
474.285 Despesa compromesa
631.731 Inversió sostenible (màxim)
0 Reduir deute
1.548.629 Despeses Pendents Aplicar
Fons de solvència
RTDG no afectat LO 2/2012

4.798.618
378.211
0
1.548.629
474.285
631.731
1.765.762
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