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PROPOSTES PER A UNA NOVA
HISENDA LOCAL

El Reial decret legislatiu 
8/2011, d’1 de juliol, va 
regular per primera vega-
da la regla de la despesa 
com un instrument de 

disciplina pressupostària limitador del creixement de la 
despesa pública responent a les exigències del “Pacte 
per l’Euro Plus” recollides pel Reglament (UE) núme-
ro 1175/2011, del Parlament Europeu i del Consell, 
de 16 de novembre, que modificà el Reglament (CE) 

número 1466/97, del Consell, relatiu a l’esforç de la 
supervisió de les situacions pressupostàries i a la su-
pervisió i coordinació de les polítiques econòmiques.
La Llei orgànica 2/2012, de 17 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF) 
manté la regla de la despesa inspirada en la legislació 
europea,  però la regula de forma diferent, atorgant-li 

substantivitat pròpia i independència de la resta de 
regles fiscals: estabilitat pressupostària i deute públic, 
pel que el seu incompliment comporta l’adopció de les 
mateixes mesures  preventives i correctives que per la 
resta.
A partir de l’exercici 2013, la regla de la despesa con-
cebuda per l’article 12 de la LOEPSF com “la variació 
de la despesa computable de l’Administració central, 
Comunitats autònomes i Corporacions locals, no podrà 
superar la taxa de referència de creixement del PIB a 

mig termini de l’economia es-
panyola” imposa una limi- 
tació al creixement anual de la 
despesa superior a l’exigida per 
l’estabilitat presupostària i el 
deute públic quan les adminis-
tracions s’aproximen a l’equilibri 
pressupostari.
Les restriccions de la regla de 
la despesa i l’obligació, de difícil 
justificació des de l’òptica de la 
suficiència financera, de des-
tinar el superàvit pressupostari 
a reduir el deute, existint me-

canismes preventius i coercitius pel seu control en la 
LOEPSF o al finançament d’inversions financerament 
sostenibles, està comportant que els bons resultats del 
subsector de les corporacions locals no es puguin des-
tinar a finançar serveis necessaris per a la ciutadania, 
tot i ser l’únic subsector que, en el seu conjunt, assolí 
l’exercici 2016 una capacitat de finançament positiva 
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del 0,6 per cent del PIB i un 
nivell de deute del 2,9 per 
cent del PIB, per sota de les 
previsions del Protocol de 
dèficit excessiu, generant 
20.000 milions d’euros en 
dipòsits bancaris i una capa-
citat de finançament positiva 
de 7.083 milions d’euros. 
Per corregir aquesta situa-
ció, sense entrar a valorar 
el sentit econòmic i científic 
que té imposar límits quan-
titatius al dèficit públic com 
a política d’estímul de l’ac-
tivitat econòmica i l’estalvi 
privat, donat el caràcter contracíclic de les despeses 
i ingressos públics, es considera que cal una reforma 
normativa que contempli les següents propostes i 
permeti reduir l’impacte de la regla de la despesa i 
millorar la hisenda local:   
1. Millorar i simplificar la definició de les regles fiscals 
contemplant una adequada jerarquització coherent 
amb la seva aplicació i la consideració conjunta de la 
regla de la despesa i l’objectiu d’estabilitat pressupos-
tària en la línia de la normativa europea, que tracta 
la regla de la despesa com un indicador estructural 
a mig termini complementari de l’estabilitat i no com 
un objectiu fiscal, pel que els seu incompliment no té 
conseqüències sancionadores. 
2. Reforçar la igualtat del marc institucional aplica- 
ble a les corporacions locals, reconeixent per 
aquestes el mateix tractament del compliment de 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària que per l’Estat 
i les comunitats autònomes vinculat al dèficit 
estructural i no únicament en termes d’equilibri 
pressupostari.  
3. Contemplar desenvolupaments reglamentaris ade-
quats d’aplicació de les regles fiscals més enllà de les 
guies de la IGAE o les notes del MINHAFP sense valor 
normatiu. 
4. Millorar la transparència amb la presentació dels 
pressupostos en termes de comptabilitat nacional, 
encaixats en les previsions del pla pressupostari a mig 
termini, que incloguin objectius assolibles pels ens 
locals amb problemes de compliment vinculant les 
mesures correctores a plans econòmics financers amb 
una vigència superior a l’any en consonància amb pla 
pressupostari.

5. Modificar el sistema de càlcul de la regla de la des-
pesa permetent: 
- Revisar l’any de referència de la liquidació del pres-
supost d’acord amb el marc dels plans pressupostaris 
i no del darrer exercici.
- Considerar com a millora per canvis normatius, les 
actuacions que incrementin els ingressos permanents 
procedents de la incorporació de nous fets imposables, 
regularitzacions cadastrals i actuacions d’inspecció.
- Efectuar ajustos en la despesa computable referents a:

a) les despeses finançades amb ingressos afectats 
procedents de l’activitat urbanística, amb figures 
tributàries com les contribucions especials i amb 
transferències procedents d’entitats privades amb 
caràcter estacional;
b) les despeses estrictament comptables, com la 
variació d’existències, que no suposen despesa pres-
supostària, així com de les procedents d’adquisicions 
d’immobilitzat no financer per cessió gratuïta o per 
permuta.     

- Les obligacions reconegudes al 31 de desembre 
derivades de modificacions de crèdit finançades amb 
romanent líquid de tresoreria per despeses generals, 
(per aplicació o no del superàvit) o amb finançament 
afectat d’incorporació obligatòria. 
6. Destinar el superàvit pressupostari a tot tipus de 
despeses i no únicament a l’amortització de deute o a 
inversions financerament sostenibles.
L’adopció d’aquestes mesures disminuiria l’asimetria 
entre la situació financera positiva de les corporacions 
locals i la resta administracions públiques i minvaria la 
penalització del destí del superàvit pressupostari que 
incideix negativament en el principi de suficiència finan-
cera que està directament vinculat al d’autonomia local.


