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RESUM

La crisi econòmica ha obligat la Unió Europea i els Estats membres 
a adoptar polítiques coordinades que conciliïn el desenvolupament 
econòmic, social i mediambiental per garantir una economia competi
tiva, amb ocupacions de qualitat, cohesionada socialment, garant dels 
recursos naturals i que no hipotequi avui el desenvolupament de les 
generacions futures. En aquest article s’analitzen les mesures sobre la 
sostenibilitat financera del sector públic aprovades per la llei 2/2011, 
de 4 de març, d’Economia Sostenible, i es fa especial referència a 
la seva repercussió en el subsector públic local, a partir dels criteris 
marcats en el Pla Europeu per a la Recuperació Econòmica de la 
Unió Europea, en l’Actualització del Pacte d’Estabilitat i Creixement i 
en Estratègia per a l’Economia Sostenible aprovats per l’Estat Espanyol. 
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ABSTRACT 

The economic crisis has forced the European Union and the country 
members to adopt coordinated policies that combine economic, social 
and environmental development that allows a competitive economy, 
with qualified jobs and socially unified, that takes care of natural resour
ces and that avoids putting at risk future generations. 

In this paper we analyze the financial sustainability measures for 
the public sector that have been included in the new law 2/2011 
issued on the 4th of march, 2011. This regulation refers to sustainable 
economy, starting from the criteria established in the European Plan for 
the Economic Recuperation of the European Union, and makes special 
reference to the local public sector. 

KEYWORDS 

Public sector, public deficit, sustainable development, environmental 
economic and social sustainability, local public sector.

1. Introducció 

La crisi econòmica actual, la més greu de les últimes dècades, ha afec-
tat a tots els països i sectors amb major o menor intensitat segons la situació 
concreta. En el sector públic, mentre el PIB creixia per l’activitat construc-
tora i la població activa augmentava sobre la població total, es van produir 
superàvit pressupostaris.

Quan esclata la bombolla inmobiliària, la situació es degrada ràpida-
ment, el sector financer entra en crisis, les famílies perden riquesa, la 
desocupació creix de pressa i l’economia en els tres subsectors del sector 
públic: estatal, autonòmic i local, empitjora notablement entre els anys 
2007 a 2009 per la caiguda de la recaptació i l’increment de la despesa 
social. 

Les exigències de la UE perquè els estats membres complissin amb el 
Pacte d’Estabilitat i Creixement fan que el govern estatal adopti mesures, 
en el marc de la dita Estratègia per a una Economia sostenible, per a abor-
dar reformes estructurals i aconseguir un creixement sostenible a llarg ter-
mini. 

En aquest article s’analitzen les mesures contemplades a la Llei 2/2011, 
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de 4 de març, d’Economia Sostenible (en endavant LES), encaminades 
segons la seva exposició de motius, a establir els principis, regles i meca-
nismes de sanció i avaluació per aconseguir la sostenibilitat financera del 
sector públic com a recolzament a la solidesa del sistema productiu i 
l’impuls econòmic mitjançant polítiques de racionalització i contenció de 
la despesa que acompleixi els principis d’estabilitat pressupostària i per-
metin a les Administracions Públiques fer front al finançament de l’estat 
del benestar complint els objectius d’endeutament. 

En l’actual conjuntura de consolidació fiscal, el rigor de les polítiques 
pressupostàries i de control del sector públic són factors clau, per la qual 
cosa és indispensable reforçar els mitjans a disposició dels funcionaris pú-
blics responsables de la comptabilitat i del control intern del sector públic 
—Intervenció General de l’Administració de l’Estat, Interventors Generals 
de les Comunitats Autònomes i Interventors Generals de l’Administració 
Local— garants independents del control econòmic financer del sector pú-
blic, de la seva subjecció a la legalitat i als principis d’eficàcia, eficiència i 
economia de la gestió que és l’objecte del nombre monogràfic d’aquesta 
revista.

1.1. El desenvolupament econòmic sostenible en la Unió 
Europea 

La LES defineix l’economia sostenible com un patró de creixement 
que conciliï el desenvolupament econòmic, social i ambiental en una eco-
nomia competitiva, afavoridora d’una ocupació de qualitat, de la igualtat 
d’oportunitats i de la cohesió social amb un ús raonable dels recursos natu-
rals que satisfaci les necessitats de les generacions presents sense hipotecar 
les de les futures. 

Molts dels principis inclosos a la LES són anteriors a aquesta. El con-
cepte de desenvolupament sostenible apareix per primera vegada el 1987 a 
l’Informe Brundtland, com un tipus de desenvolupament socioeconòmic 
«que satisfà les necessitats actuals de les persones sense comprometre la 
capacitat de les futures generacions per satisfer les seves».

L’Estratègia de Lisboa, elaborada pel Consell Europeu l’any 2000, ja 
tenia com a objectiu coordinar les polítiques estructurals en la UE i dels 
Estats Membres en els quatre nivells d’administratius —europeu, nacional, 
regional i local— per convertir a l’economia europea en 10 anys «en 
l’economia basada en el coneixement més competitiva i dinàmica del món, 
capaç de créixer econòmicament de manera sostenible amb més i millors 
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ocupacions i amb major cohesió social», i incrementar el creixement mitjà 
de l’economia de la UE en un 3%, crear 20 milions d’ocupacions pel 2010 
i prioritzar la qualitat i la continuïtat de les finances públiques. 

Els Consells europeus celebrats en els anys següents, perfilen el con-
cepte de desenvolupament sostenible i defineixen indicadors econòmics de 
seguiment de l’Estratègia Lisboa, encara que el Consell de Brussel·les de 
l’any 2004 conclou que les mesures introduïdes per la reforma de Lisboa 
s’havien aplicat insuficientment i incita als Estats Membres a superar els 
retards impulsant inversions en el coneixement, investigació, educació, for-
mació i reforç de la competitivitat.

La Comunicació de la Comissió de 13 de desembre de 2005, «Revi-
sió de l’Estratègia per a un desenvolupament sostenible», assenyala que 
l’es tratègia per al desenvolupament sostenible a llarg termini ha de com-
binar polítiques sustentades en quatre pilars —econòmic, social, me-
diambiental i governació mundial— i que aquestes s’han d’executar co-
ordinadament entre tots els Estats mitjançant accions conjuntes nacionals 
i comunitàries. 

L’impacte de la crisi econòmica i financera es reflecteix en la Comu-
nicació de juliol de 2009, sobre la «Incorporació del desenvolupament sos-
tenible en les polítiques de la UE: Informe de 2009 sobre l’estratègia de la 
Unió Europea per al desenvolupament sostenible», que concreta diverses 
mesures lligades al concepte de sostenibilitat. 

Les polítiques pressupostàries de la Unió Europea estan regulades en 
el Pacte d’Estabilitat i Creixement i en el Reglament CE no 1467/97 del 
Consell de 7 de juliol de 1997 sobre l’acceleració i clarificació del proce-
diment de dèficit excessiu i el Reglament (CE) no 1466/97 del Consell, de 
7 de juliol de 1997, referent al reforçament de la supervisió de les situa-
cions pressupostàries i la supervisió i coordinació de les polítiques 
econòmiques. 

Aquests reglaments són modificats arran de l’informe del Consell de 
Ministres d’Economia i Finances, ECOFIN, de març de 2005: «Millorar 
l’aplicació del Pacte d’Estabilitat i Creixement», però mantenen els dos 
criteris nominals bàsics del Pacte —els valors del 3% per a la ràtio dèficit-
PIB i del 60% per a la ràtio deute-PIB— com a referència de control pres-
supostari i del deute públic, valors que es traslladen a l’Acord interinstitu-
cional sobre disciplina pressupostària i bona gestió financera que conté el 
marc pressupostari comú per al període 2007-2013. 

La crisi econòmica va obligar la UE a adoptar mesures excepcionals 
per impulsar l’economia, reduir la desocupació, fomentar la cohesió social 
i retornar la confiança als mercats. La Comissió, el 26 de novembre de 
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2008, presenta el «Pla de Recuperació Econòmica», amb un conjunt de 
mesures macroeconòmiques a curt i llarg termini per pal·liar la crisi, in-
crementar el poder adquisitiu, reactivar el creixement i crear ocupació mi-
tjançant una acció coordinada amb els Estats membres.

1.2. Polítiques de l’Estat espanyol en el marc de l’estratègia 
de l’economia sostenible 

A Espanya la crisi dispara el dèficit públic, que passa d’un superàvit 
d’un 1,9% del PIB l’any 2007 a un dèficit de l’11,1% del PIB l’any 2009, 
invalidant el contingut del Programa Nacional de Reformes denominat 
«Convergència i Ocupació. Programa Nacional de Reformes d’Espanya» 
aprovat pel Consell de Ministres per al període 2005-2008, cosa que va 
obligar el Govern a adoptar les mesures següents per a pal·liar els efectes 
de la crisi. 

1.2.1. Pla EsPanyol PEr a l’Estímul dE l’Economia i l’ocuPació 

Aprovat l’any 2008 amb més de 100 mesures i dos Fons extraordinaris: 
El Fons Estatal d’Inversió Local (FEIL) dotat amb 8.000 milions d’euros 
per finançar inversions de les corporacions locals generadores d’ocupació 
i el Fons especial de l’Estat per a la dinamització de l’economia i l’ocu-
pació amb 3.000 milions d’euros per a actuacions d’immediata execució 
per millorar la situació de determinats sectors econòmics estratègics i pro-
jectes amb alt impacte en la creació d’ocupació.

1.2.2. l’Estratègia PEr a l’Economia sostEniblE 

Inclou mesures per canviar el patró de creixement de l’economia, 
impulsar la seva recuperació, garantir el benestar social futur i crear ocu-
pació. Aquesta Estratègia es concretarà en la LES i en diferents plans que 
es van aprovar durant l’exercici 2010 incardinats en el Pla Europeu per a 
la Recuperació Econòmica de la UE, en les decisions adoptades per 
l’ECOFIN, i en l’actualització del Pacte d’Estabilitat i Creixement, apro-
vat pel Consell de Ministres el març del 2010. Les reformes de l’Estratègia 
per a l’Economia Sostenible es concreten en:
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a. Renovar el patró de creixement de l’economia. Per garantir una 
economia més competitiva que compleixi amb els preceptes de 
sostenibilitat econòmica, social i mediambiental. 

b. Aprovar reformes modernitzadores. Com la LES o altres normes 
ja aprovades: La Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure 
accés a les activitats de serveis i el seu exercici i la seva modifi-
cació per la Llei 25/2009, de 22 de desembre, el Reial Decret 
Llei 6/2010, de 10 d’octubre, que crea el Fons per a l’Adquisició 
d’Actius Financers, el Reial Decret Llei 13/2010, de 3 de desem-
bre, d’actuacions en l’àmbit fiscal, laboral i liberalitzadores per 
fomentar la inversió i la creació d’ocupació, la Llei 5/2011, de 29 
de març, d’Economia Social i les que es puguin aprovar en el 
futur. 

c. Dissenyar instruments de finançament de l’Estratègia per a una 
Economia Sostenible. Es crea el Fons Estatal per a l’Ocupació i la 
Sostenibilitat, amb 5.000 milions d’euros per finançar pels ens lo-
cals inversions generadores d’ocupació i actuacions de caràcter 
social i el Fons per a l’Economia Sostenible, amb 20.000 milions 
d’euros per 2010 i 2011. 

d. Concretar els escenaris per acordar i aprovar les reformes: El par-
lamentari, la Taula del Diàleg Social, la Comissió del Pacte de 
Toledo i la Conferència de Presidents.

1.2.3. Pla d’Estabilitat PEr al PEríodE 2009-2013 

El Programa d’Estabilitat del 2009-2013, actualitzat al maig de 2010, 
atenent la Recomanació del Consell de la UE de desembre de 2009 de cor-
recció del dèficit excessiu, preveia una retallada del dèficit públic de l’1,6% 
del PIB l’any 2010 i del 2,3% del PIB entre l’any 2010 i 2013, l’adopció de 
mesures d’ingressos i despeses orientades a complir els criteris de la UE de 
dèficit públic i d’endeutament del 3% i del 60% del PIB respectivament, 
per al conjunt de les Administracions Públiques l’any 2013. Aquestes me-
sures són: 

a.  Reforçar les finances públiques. Els Pressupostos Generals de 
l’Estat del 2010 preveien un increment dels tipus impositius a 
l’estalvi i de l’IVA, una disminució de les despeses corrents, elimi-
nen el FEIL, el Fons Especial de l’Estat per a la Dinamització de 
l’Economia i l’Ocupació i la subvenció de 400 € per rendiments 
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del treball. Es crea el Fons Estatal de Sostenibilitat Local i 
s’aproven, al gener del 2010, dos plans de retallada de la despesa 
pública per a l’Administració General de l’Estat:
•	 El	Pla	d’Acció	Immediata	2010.	Va	suposar	un	acord	de	no	dis-

ponibilitat de 5.000 milions d’euros que va afectar tots els Mi-
nisteris, una reducció de l’oferta pública d’ocupació amb una 
taxa de reposició d’efectius del 10%, l’aprovació d’un pla de ra-
cionalització de la despesa farmacèutica i de les estructures de 
l’Administració General de l’Estat i del sector públic empresa-
rial. 

•	 El	Pla	d’Austeritat	2011-2013.	Inclou	una	retallada	addicional	de	
la despesa pública del 3,8% amb l’horitzó del 2013 amb una re-
visió exhaustiva de tots els programes i polítiques de despesa de 
l’Administració Central de l’Estat i del sector públic empresarial 
racionalitzant les seves estructures i l’obligació que els aug-
ments de recaptació que sobrepassin les previsions d’ingressos 
es destinin íntegrament a la reducció del dèficit.

b. Reial Decret-Llei 8/2010, de 20 de maig, de mesures extraor-
dinàries per a la reducció del dèficit Públic. Conté, entre altres 
accions, la reducció d’un 5% de la massa salarial del sector públic 
i la suspensió de la revaloració de les pensions pel 2011 de forma 
excepcional. 

c.  Acord marc sobre la Sostenibilitat de les Finances Públiques amb 
les Comunitats Autònomes i amb els Ens Locals. El Consell de 
Política Fiscal i Financera i la Comissió Nacional d’Administra- 
ció Local aproven l’any 2010 respectivament, la modificació de 
l’Acord marc amb les Comunitats Autònomes i Ciutats amb Esta-
tut d’Autonomia que les obliga a revisar els seus plans de reequili-
bri i l’Acord marc sobre sostenibilitat de les finances públiques per 
al període 2010-2013 per al conjunt de les entitats locals, per adap-
tar-los al nou escenari de consolidació fiscal. 

d.  Enfortir el sector financer. Peça clau per garantir l’accés al crèdit 
i assentar les bases d’un creixement sòlid com a forma de garantir 
l’equilibri pressupostari. S’aproven: el Fons d’Adquisició d’Actius, 
el programa d’avals de l’Estat a les emissions de deute de les enti-
tats de crèdit i l’ampliació de les línies d’intermediació de l’Institut 
de Crèdit Oficial.
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2. Sostenibilitat financera en el sector públic. Aplicació al 
sector públic local 

La LES és una norma extensa, té 114 articles, un Títol preliminar i 
quatre més, 20 disposicions addicionals, 9 disposicions transitòries, 60 dis-
posicions finals i una derogatòria. 

En aquest apartat analitzaré el capítol IV del Títol primer, que sota el 
títol «Millora de l’entorn econòmic», dedica els articles 32 a 36 a la «Sos-
tenibilitat financera del sector públic», però abans faré unes reflexions prè-
vies.

Com s’ha assenyalat, entre els anys 2007 i 2009 la deterioració de les 
finances públiques va ser considerable, per la qual cosa era evident que la 
LES havia de contenir reformes que permetessin al Govern mantenir les 
previsions de dèficit pel 2013, però la LES decepciona en el tractament de 
la sostenibilitat financera del sector públic en recollir declaracions de bons 
desitjos i poques reformes concretes, excepte per la mesura sancionadora 
de retenir les transferències de la participació dels tributs estatals a aquells 
ens locals que no remetin les seves liquidacions pressupostàries en els ter-
mes previstos en el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, aprovat pel 
Reial decret 2/2004, de 4 de març (d’ara endavant TRLHL). Però la resta 
de mesures abordades són modestes i se centren en principis generals con-
tinguts en altres normes, com la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General 
Pressupostària (d’ara endavant LGP), que es podrien dur a terme sense que 
la LES les inclogués.

2.1. Regulació de la LES sobre la sostenibilitat financera 
de les administracions públiques, especial referència 
als ens locals 

Segons l’article 32.1 de la LES: «Totes les Administracions Públiques 
han de contribuir a l’assoliment de la sostenibilitat pressupostària de les 
finances públiques definida com la capacitat de finançar els compromisos 
de despeses present i futurs». 

Mentre que l’article 32.2 de la LES estableix: «Per garantir aquesta 
sostenibilitat pressupostària, les Administracions Públiques apliques-
sin una política de racionalització i contenció de la despesa i s’adeqüessin 
als principis d’estabilitat pressupostària, transparència, plurianualitat i 
eficàcia, en els termes definits en la normativa d’estabilitat pressupos-
tària».
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L’estabilitat pressupostària és un instrument de política econòmica 
de la UE vinculada a la limitació del dèficit públic. El Tractat de la UE 
contemplava que les finances de la UE es regirien pels principis de preus 
estables, finances públiques i condicions monetàries sòlides i per la coor-
dinació i supervisió de les polítiques econòmiques contra els dèficits ex-
cessius. 

L’Estabilitat Pressupostària està regulada en el Reial decret Legislatiu 
2/2007, de 28 de desembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei General 
Pressupostària (d’ara endavant LEP), per la Llei Orgànica 3/2006, de 26 de 
maig, i pel Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, que aprova el Regla-
ment de desenvolupament de la LEP en la seva aplicació a les entitats lo-
cals. Aquestes normes estableixen molt més explícitament que la LES 
l’àmbit objectiu i subjectiu d’aplicació de l’estabilitat pressupostària i els 
seus principis bàsics:

a. Principi d’estabilitat pressupostària. Els articles 4 i 5 del Reial De-
cret 1463/2007, diferencien entre les entitats locals incloses en 
l’àmbit subjectiu de l’article 111 del TRLHL, capitals de província, 
comunitat autònoma o amb població superior a 75.000 habitants, 
que ajustaran els seus pressupostos al principi d’estabilitat pressu-
postària entesa com la situació d’equilibri o de superàvit computa-
da al llarg del cicle econòmic, en termes de capacitat de finança-
ment segons el SEC-95 a proposta de les associacions de les 
Entitats Locals representades en la CNAL i la resta d’entitats lo-
cals que ajustaren els seus pressupostos al principi d’estabilitat 
pressupostària entès com la situació d’equilibri o superàvit en ter-
mes de capacitat de finançament segons el SEC-95. 

b. Els principis de plurianualitat, transparència i d’eficiència en l’as- 
signació i utilització de recursos públics citats en la LES estan 
definits i desenvolupats en els articles 4, 5 i 6 de la LEP. 

Assenyalar que els apartats 3 i 4 de l’article 32 de la LES disposen:

Art. 32.3. «Les disposicions legals i reglamentàries, els actes adminis-
tratius, els contractes i els convenis de col·laboració i qualsevol 
altra actuació de les Administracions Públiques hauran de valorar 
les seves repercussions i efectes, de manera que es garanteixi la 
sostenibilitat pressupostària».

Art. 32.4. «Tota despesa s’avaluarà atenent als principis d’eficiència i 
simplificació dels serveis prestats, i incentivarà la productivitat 
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del sector públic. Especialment, l’Estat promourà la col·laboració 
entre les Administracions Públiques per millorar l’eficiència en la 
prestació de serveis públics». 

L’apartat 3 de l’article 32 de la LES té pràcticament idèntica redacció 
que l’article 5.2 de la LEP però referit a garantir el principi de sostenibilitat 
pressupostària, i l’apartat 4 fa una inconcreta declaració d’intencions que 
l’Estat promourà la col·laboració entre les Administracions Públiques per 
millorar l’eficiència en la prestació dels serveis públics, per la qual cosa es 
pot concloure que l’article 32 no aporta cap novetat significativa.

2.2. Efectes de l’aplicació de la sostenibilitat pressupostària 
i financera en el sector públic local 

Les previsions del dèficit/superàvit per al període 2010-2013, mesurats 
en termes de capacitat de finançament d’acord amb el SEC-95 als Pressu-
postos Generals de l’Estat per 2011 són les detallades a la Figura 1, a partir 
de la qual ens podem fer dues preguntes:

Figura 1. Previsió de dèficit/superàvit 20102013.

Capacitat (+) / Necessitat (–) de finançament (en % del PIB)

Àmbit 2010 2011 2012 2013

Administració central –6,7 –4,8 –3,2 –2,1
Incloent l’efecte de les liquidacions de les AATT –5,9 –2,3

Comunitats Autònomes –2,4 –1,3 –1,3 –1,1
Incloent l’efecte de les liquidacions de les AATT –3,1 –3,3

Corporacions Locals –0,4 –0,3 –0,3 –0,2
Incloent l’efecte de les liquidacions de les AATT –0,6 –0,8

Seguretat Social 0,2 0,4 0,4 0,4

TOTAL ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES –9,3 –6,0 –4,4 –3,0

Font MEH. Pressupostos Generals de l’Estat 2011

a. S’aconseguirà al 31 de desembre de 2013 l’objectiu del dèficit de 
3% del PIB del conjunt del sector públic per complir amb els ob-
jectius de consolidació fiscal?
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La resposta no és senzilla. Al meu entendre aconseguir aquests objec-
tius dependrà de diversos factors, alguns externs —evolució dels mercats 
internacionals o dels tipus d’interès— i altres interns —compliment de les 
previsions de contenció de la despesa, de l’execució dels ingressos, de la 
reducció del deute i de creixement econòmic—. 

El Banc d’Espanya en el seu «Informe de projeccions de l’Economia 
Espanyola» de Març de 2011, preveu que el dèficit públic pel 2011 serà del 
6,2% del PIB, sempre que es faci una retallada de la despesa pública del 
2,5% del PIB i situa el dèficit pel 2012 en el 5,2%, superior al 4,4% marcat 
per l’Estat. 

Més pessimista és l’Institut d’Estudis Econòmics en el seu «Informe 
sobre els Pressupostos Generals de l’Estat pel 2011», que situa el dèficit per 
a l’exercici 2011 entre un 6,5% i el 6,8% del PIB. Si es compleixen aquestes 
previsions s’haurà de reformular l’escenari de consolidació fiscal, cosa que 
afectarà també les entitats locals.

b. Quin paper juguen els ens locals en les polítiques de reducció del 
dèficit i de l’endeutament del sector públic? 

La resposta a aquesta segona pregunta està relacionada amb el pes del 
subsector públic local en el conjunt del sector públic i amb les seves possi-
bilitats per actuar sobre els seus ingressos, les seves despeses i l’endeutament. 

El dèficit previst per a les Corporacions locals en la Llei de Pressupos-
tos Generals de l’Estat per 2011 és d’un 0,3% del PIB (0,8% si incloem 
l’efecte de les liquidacions negatives de la Participació i de la Cessió dels 
Tributs de l’Estat), d’un 0,3% pel 2012 i d’un 0,2% pel 2013. Aquestes xi-
fres són agregades per al conjunt de totes les Administracions Locals, però 
individualment aquestes estan també obligades a complir l’objectiu d’esta-
bi litat pressupostària. 

En els últims anys, de forma excepcional, la Subcomissió de Règim 
Econòmic Financer i Fiscal de la Comissió Nacional d’Administració Lo-
cal (CNAL) ha establert una equivalència entre els percentatges de dèficit 
per al conjunt dels ens locals en termes d’ingressos no financers consoli-
dats per a cada ens local. La CNAL va establir, el 28 d’abril de 2011, que 
per a l’exercici 2010 el dèficit global del 0,4% del PIB equivalia a un dèficit 
per a cada entitat local del 5,53% dels ingressos no financers consolidats 
en la liquidació del pressupost. Solament en aquest cas les corporacions 
locals que estiguin per sota d’aquest percentatge no estan obligades a apro-
var plans economicofinancers.
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2.2.1. ingrEssos locals

L’estructura dels ingressos dels municipis segons l’avanç de la Liqui-
dació de l’exercici 2009 del Ministeri d’Economia i Hisenda (MEH), és 
l’assenyalada a la Figura 2, en la qual es classifiquen els ingressos en fun-
ció de si són propis o aliens, s’observa la limitada capacitat dels ens locals 
per adoptar mesures que els permetin incidir de forma substancial sobre el 
conjunt dels seus ingressos, ja que el 28,25% provenen dels impostos, i el 
rendiment més gran el treuen dels obligatoris —Impost sobre béns immo-
bles i Impost sobre activitats econòmiques— però la gestió del cens 
d’aquests impostos és de competència estatal i els municipis únicament 
poden fixar els tipus impositius, les bonificacions i exempcions dins dels 

Figura 2. Ingressos municipis espanyols. Liquidació 2009.

Font: Elaboració pròpia a partir Informe Hisendes Locals en xifres. Avanç 2009. MEH 

INgRESSOS MUNICIPIS ESPANYOLS. LIQUIDACIó 2009-
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marges establerts en el TRLHL, mentre que sobre els tributs estatals  
—IRPF, IVA i impostos especials— que perceben els municipis inclosos 
en el model de cessió regulat en l’article 111 del TRLHL, no tenen cap ca-
pacitat de decisió. 

Una altra magnitud a considerar són les transferències que representen 
44,84% total dels ingressos. D’aquestes, el 26,55% són transferències cor- 
rents de les quals un 63,50% procedeixen de la Participació en els Tributs 
de l’Estat que també vénen fixades per Llei.

2.2.2. dEsPEsEs 

Les despeses totals per operacions corrents i de capital dels municipis 
de l’Estat Espanyol resultants de l’avanç de la liquidació de l’exercici 2009 
són les assenyalades en la Figura 3: 

Figura 3. Despeses municipis espanyols. Liquidació 2009.

DESPESES MUNICIPIS ESPANYOLS. LIQUIDACIó 2009
(Imports en milers d’e)

Despeses personal 
Compres béns i serveis 
Despeses financeres
Transferències corrents

17.339,22
16.658,14

881,92
4.723,87

TOTAL DESPESES CORRENTS 39.603,15

Inversions reals
Transferències capital

15.925,75
1.187,42

TOTAL DESPESES CAPITAL 61.440,19

Amortització capital 2.149,77

TOTAL DESPESES 58.866,09

Font: Elaboració pròpia a partir Informe Hisendes Locals en xifres. Avanç 2009. MEH 

La classificació funcional del pressupost ens dóna la informació sobre 
com gasten els municipis, segons l’Ordre EHA de 20 de setembre de 2009, 
vigent en aquest exercici. En la Figura 4 s’observa que un 46,88% del total 
es destina a béns públics de caràcter social. 
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Figura 4. Despeses per classificació funcional.

Tipus 
d’ens 

Deute 
Públic

Serveis 
gene-
rals

Protecció 
Civil i 

Seguretat 
Ciutadana

Segure-
tat, 

protecció 
i prom. 
social 

Producció 
béns 

públics 
de 

caràcter 
social 

Producció 
béns 

públics 
de 

caràcter 
econòmic 

Regulació 
econòmi-

ca 
general

Regulació 
econòmi-

ca de 
sectors 
produc-

tius 

Trans-
fers. a 
altres 
AA.PP. 

TOTAL 
DESPE-

SES

Ajunta
ments 5,05% 12,66% 7,24% 11,04 46,88% 12,01% 2,93% 1,23% 0,98% 100,00%

Font: Informe Hisendes Locals en xifres. Avanç 2009. MEH.

Per posar un exemple, el 46,88% de la despesa en béns públics de 
caràcter social es reparteix al seu torn en despeses associades a l’urbanisme 
i habitatge, cultura i esport, segons el detall especificat a la Figura 5. 

Figura 5. Detall i classificació funcional: producció béns públics de caràcter 
social.

Tipus 
d’ens 

Sani-
tat (f 
41)

Educa-
ció (f 
42)

Urbanis-
me (f 43)

Aigua 
(sf 441)

Residus 
(sf 442)

Altres 
despeses 
comuni-
tàries 

(resta f 
44)

Cultura (f 
45)

Altres 
serveis 

comunita-
ris (f 46)

TOTAL BENS 
PÚBLICS DE 
CARÀCTER 

SOCIAL (grup 
de Funció 4)

Ajunta
ments 3,15% 8,64% 35,04% 5,56% 13,58% 6,86% 23,32% 3,86% 100,00%

Font: Informe Hisendes Locals en xifres. Avanç 2009. MEH.

Amb l’exposat es volen posar de manifest dos aspectes relatius a les 
limitacions de les polítiques de reducció de despeses municipals: 

a. L’estructura de la despesa corrent en els municipis és molt inelàs-
tica i de difícil reducció, la qual cosa no vol dir que no es puguin 
dur a terme polítiques de restricció, encara que estaran condicio-
nades per la prestació dels serveis obligatoris i per l’assumpció 
d’altres despeses (despeses socials, immigració, etc.) dels quals els 
municipis es fan càrrec assumint competències no exercides per 
altres administracions. Per tant per aconseguir una disminució 
efectiva de la despesa municipal no serà suficient amb reduccions 
percentuals de partides pressupostàries, sinó que es requerirà una 
anàlisi profunda, bé per a la supressió total o parcial de serveis no 
obligatoris o per recórrer a la supressió o agrupació de municipis 
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per aconseguir economies d’escala en la prestació de serveis pú-
blics.

b. Avui la despesa dels ens locals, segons l’Informe de la Funda-
ció d’Estudis d’Economia, FEDEA «La nova Llei d’Economia 
Sostenible i les reformes estructurals: 25 propostes», és d’un 
13,6% del total de la despesa del sector públic, percentatge que 
es manté pràcticament inamovible des de 1981 en el qual repre-
sentava un 10% del total, la qual cosa reitera la dificultat de 
reduir-la. 

2.2.3. El dEutE dEls Ens locals 

Segons les dades publicades pel Banc d’Espanya el 18 de març de 2011, 
el total del deute públic de l’Estat Espanyol ascendia a 638.767 milions 
d’euros, dels quals el 45,9% del PIB corresponien a l’Administració de 
l’Estat, el 10,9% del PIB a les Comunitats Autònomes i el 3,3% del PIB a 
les Entitats Locals, per la qual cosa la incidència sobre l’endeutament 
d’aquests últims sobre el conjunt del sector públic, que a la fi del 2011 se 
situarà segons els Pressupostos Generals de l’Estat en el 68,7% del PIB, és 
baixa.

Figura 6. Deute viu dels Ens Locals.

DEUTE VIU ENS LOCALS.
BANC D’ESPANYA INFORME 18-3-2010.

(Imports en milions d’e)

Barcelona
Madrid
Màlaga
Sevilla
València
Saragossa

1.202,00
6.453,00

743,00
454,00
890,00
748,00

Capitals més de 500.000 hab. 10.490,00

Resta capitals província
Resta ciutats
Diputacions, Cabildes 
Ciutats autònomes

3.922,00
14.357,00
6.357,00

316,00

TOTAL DEUTE ENS LOCALS 35.442,00

Font: Elaboració pròpia sobre Informe Banc d’Espanya al 18.3.2011.
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El volum total de deute dels ens locals és de 35.442 milions de euros, 
dels quals 28.769 milions corresponen als Ajuntaments, 10.490 milions els 
aglutinen les ciutats amb més de 500.000 habitants —Barcelona, Madrid, 
Sevilla, Màlaga, València i Saragossa—. Madrid és la capital més endeu-
tada amb un deute total de 6.453 milions d’euros.

2.3. Cooperació amb altres administracions públiques 

L’article 33.1 de la LES regula la cooperació de les Administracions 
Públiques establint que en el si del Consell de Política Fiscal i Financera i 
de la CNAL, el Ministeri d’Economia i Hisenda informarà a les Comu-
nitats Autònomes i a les Entitats Locals, respectivament, de les mesures 
adoptades per complir els preceptes de sostenibilitat pressupostària asse-
nyalats en la LES, però no concreta les mesures a què es refereix. 

Tampoc no és fàcil determinar com impulsarà el Govern els acords de 
cooperació i les actuacions concretes entre les diferents administracions 
per a la racionalització i contenció de la despesa pública, segons preveu 
l’article 33.2 de la LES. és impossible endevinar a què es refereix quan les 
circumscriu en el marc dels plans economicofinancers de reequilibri pre-
vistos en la normativa pressupostària.

2.4. Incompliment de les entitats locals de l’obligació de re-
metre informació relativa a la liquidació dels seus pres-
supostos a l’Administració General de l’Estat

L’article 36 de la LES és l’únic que regula una mesura concreta. 
Preveu que a les Entitats locals que incompleixin l’obligació de remetre 
al Ministeri d’Economia i Hisenda la informació sobre la liquidació 
dels seus pressupostos de cada exercici, assenyalada en l’article 193.5 
del TRLHL, la Direcció General de Coordinació Financera amb les 
Comunitats Autònomes i amb les Entitats Locals procedirà a retenir, a 
partir del mes de setembre de l’exercici següent al que correspongui la 
liquidació i fins que es produeixi la citada remissió, l’import que els 
correspongui dels lliuraments a compte de la participació dels tributs 
de l’Estat. 

Aquesta és la primera vegada que una norma estatal estableix mesures 
coercitives aplicables als ens locals quan no remeten la informació pressu-
postària.
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La incidència de la mesura per als ens locals es pot extrapolar de 
l’informe «Hisendes Locals en xifres. Avanç 2009», de la Direcció Gene-
ral de Coordinació Financera amb les Comunitats Autònomes i amb les 
Entitats Locals del Ministeri d’Economia i Hisenda. 

En la Figura 7 es posa de manifest que per a l’exercici 2009, 4.959 
municipis, el 61,13% del total dels 8.112 existents, han complert amb 
l’obligació referida, que representen el 86,16% del total de la població. Són, 
doncs, 3.153 els municipis que no han remès la informació i que avui es 
veurien afectats per la retenció dels lliuraments a compte de la participació 
en els tributs de l’Estat. 

El fet que el compliment de remissió d’informació sigui total per als 
municipis de més de 500.000 habitants i que dels de menys de 5.000 habi-
tants, 2.861 municipis no l’hagin enviat, fa plantejar-se si l’estructura del 
mapa municipal és adequada i si, excepte casos certament poc justificats 
de municipis amb major població, la falta de remissió de la informació en 
els municipis petits no serà a causa de la falta de mitjans i si en conseqüèn-
cia, la mesura de retenció dels lliuraments a compte de la participació en 
els tributs de l’estat resoldrà aquest problema.

Figura 7. Municipis que han remès la informació de la liquidació del pressu
post de 2009 per estrats de població.

Estrats de població
N.o 

Ajts.  
(1)

N.o 
Ajts. 

amb infor- 
mació  

(2)

% (2) / 
(1)

Població  
total (3)

Població  
amb 

informació  
(4)

% (4) / 
(3)

> 1.000.000 hab.
De 500.001 a 1.000.000 

hab.
De 100.001 a 500.000 

hab.
De 50.001 a 100.000 hab.
De 20.001 a 50.000 hab.
De 5.001 a 20.000 hab.
≤ 5.000 hab.

2

4

56
81

249
910

6.810

2

4

54
77

202
671

3.949

100,00

100,00

96,43
95,06
81,12
73,74
57,99

4.877.481

2.760.036

11.035.190
5.701.979
7.312.406
8.879.796
6.026.785

4.877.481

2.760.036

10.791.867
5.456.108
5.926.075
6.655.204
3.886.213

100,00

100,00

97,80
95,69
81,04
74,95
64,48

TOTAL MUNICIPIS
(excepte Ceuta i 
Melilla)

8.112 4.959 61,13 46.593.673 40.352.984 86,61

Font: Hisendes Locals en Xifres. Avanç 2009. Direcció General de Coordinació Financera amb les 
Comunitats Autònomes. MEH Madrid 2010.

Al meu entendre la retenció contemplada en la LES, sembla estar més 
orientada a l’obtenció de dades estadístiques, útils per a la determinació del 
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compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, que a l’exercici de 
transparència que suposa la rendició de comptes, en les quals la liquidació 
del pressupost és únicament un dels estats que els conformen.

Assenyalar que el «Pla únic d’obres i serveis de Catalunya» preveu 
la retenció de l’import subvencionat als municipis que no hagin remès al 
Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generali-
tat de Catalunya, els seus pressupostos i liquidacions i els qüestionaris 
estadístics homogeneïtzats i a la Sindicatura de Comptes els seus comp-
tes anuals i que la Llei 18/2010, de 7 de juny de la Sindicatura de Comp-
tes de Catalunya estableix que el Ple comunicarà al departament compe-
tent en matèria d’administració local a l’efecte d’inscripció en l’Inventari 
públic de control del compliment de les obligacions financeres, aquells 
ens locals que hagin incomplert l’obligació de remissió de comptes sense 
causa justificada, perquè s’adoptin mesures de suspensió del lliurament 
de les subvencions o transferències a què tinguin dret a càrrec del pressu-
post de la Generalitat, sempre que aquestes no provinguin d’altres admi-
nistracions.

La LES assenyala que la represa dels pagaments a compte de les quan-
titats retingudes a partir del mes següent a la recepció de la liquidació i que 
als ens locals que, mitjançant acord del Ple, justifiquin una impossibilitat 
material per a la remissió de la informació de la liquidació, la Direcció 
General de Coordinació Financera amb les Comunitats Autònomes els sus-
pendrà el temps que determini la retenció de fons.

3. Pla d’austeritat de l’Administració General de l’Estat i 
sostenibilitat en la gestió de les empreses públiques 

L’article 34 assenyala que la política de racionalització i contenció de 
la despesa pública de l’Administració General de l’Estat s’instrumentalitzarà 
mitjançant la confecció d’un Pla d’Austeritat del qual anualment el Govern 
donarà compte a les Corts Generals. El Pla permetrà la consecució de dos 
objectius: Mantenir l’equilibri pressupostari al llarg del cicle econòmic i 
adaptar els programes de despesa de l’Administració General de l’Estat als 
recursos pressupostaris disponibles a mitjà i llarg termini i, així, garantir 
la sostenibilitat pressupostària. 

Per aconseguir aquests objectius, el Pla d’Austeritat revisarà els progra-
mes i polítiques de despesa, racionalitzarà les estructures de l’Administració 
General de l’Estat i del sector públic empresarial estatal d’acord amb els 
principis d’eficiència, economia en l’execució de la despesa pública i garan-
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tirà la sostenibilitat pressupostària a mitjà i llarg termini. Però la LES no 
contempla termini per a l’elaboració del Pla, a diferència de l’avantprojecte 
que preveia sis mesos a partir de l’entrada en vigor de la Llei. 

L’article 35 de la LES, atorga a les societats mercantils estatals i les 
entitats públiques empresarials de l’Administració General de l’Estat el ter-
mini d’un any, a partir de la seva entrada en vigor, per adaptar la seva 
gestió als principis enunciats en la LES i per ajustar els seus plans estratè-
gics a una sèrie de requisits que poc tenen a veure amb la sostenibilitat 
pressupostària sinó més aviat amb la sostenibilitat mediambiental, innova-
ció tecnològica, millora del consum energètic, compliment de les normes 
mediambientals europees o la sostenibilitat social, igualtat de gènere, bon 
govern corporatiu i mobilitat dels treballadors.

Les mesures assenyalades en els articles 34 i 35 de la LES no són apli-
cables a l’Administració Autonòmica, a les Administracions Locals ni a les 
seves societats mercantils dependents.

4. Responsabilitat per incompliment de normes del dret 
comunitari 

La DA 1a de la LES preveu que les Administracions Públiques de 
qualsevol de les entitats integrants del sector públic que en exercici de les 
seves competències incomplissin obligacions derivades del dret de la Unió 
Europea i donessin lloc al fet que el Regne d’Espanya fos sancionat per les 
institucions europees, assumiran en la part que els sigui imputable, les res-
ponsabilitats derivades de l’incompliment. 

L’apartat 2 de la DA 1a estableix que el Consell de Ministres, prèvia 
audiència de les Administracions o entitats afectades, serà el competent 
per declarar l’incompliment i, si escau, la compensació dels deutes amb les 
quantitats que s’hagin de transferir a l’Estat per l’Administració o entitat 
responsable. 

Un antecedent de l’assumpció de responsabilitats per part de les Admi-
nistracions Públiques, està en l’article 10.5 de la LEP referida al fet que els 
subjectes inclosos en l’àmbit subjectiu de la LGP que hagin incomplert 
l’execució dels acords adoptats pel Ministeri d’Economia i Hisenda o pel 
Consell de Política Fiscal i Financera de les Comunitats Autònomes que 
provoquin o contribueixin a l’incompliment de les obligacions assumides 
per Espanya derivades del Pacte d’Estabilitat i Creixement de la UE, assu-
miran en la part que els sigui imputable les responsabilitats derivades de 
l’esmentat incompliment. Fins avui no s’ha fet ús de la potestat sanciona-
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dora, la qual cosa pot ser un indici de les dificultats per a aplicació de les 
responsabilitats assenyalades en la DA 1a.

5. Conclusions 

Segons la seva exposició de motius, la LES regula els principis 
d’actuació, mecanismes i regles de sanció destinades a aconseguir la soste-
nibilitat financera del sector públic per donar solidesa al model productiu 
amb polítiques de racionalització i contenció de la despesa pública mit-
jançant el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària. 

No obstant això quan s’analitzen aquestes polítiques s’observa que són 
una declaració de principis més que normes concretes que en alguns casos 
ja estaven contemplades en altres lleis. 

La reflexió que cal fer és si una única llei ha d’incloure polítiques glo-
bals de sostenibilitat financera del sector públic o si al contrari no resulta 
més eficaç l’elaboració de normes concretes de contenció del dèficit i 
l’endeutament dirigides específicament als tres subsectors el sector públic. 

L’aprovació del Reial Decret Llei 8/2011, d’1 de juliol, de mesures de 
suport als deutors hipotecaris, de control de la despesa pública i cancel·lació 
de deutes amb empreses i autònoms contretes per les entitats locals, de fo-
ment de l’activitat empresarial i impuls de la rehabilitació i de simplifica-
ció administrativa, que contempla entre altres mesures una línia de prés-
tecs de l’ICO per als Ens locals i una reforma de la LEP, reafirma que 
aquest és el camí que se seguirà, per la qual cosa es pot concloure que la 
LES no és més que un marc general de regulació de la sostenibilitat finan-
cera del sector públic.
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