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RESUM 

L’actual crisi econòmica juntament amb els greus problemes de dè
ficit públic i les restriccions financeres derivades del nou marc normatiu 
de l’endeutament han limitat els recursos de les administracions locals. 
En aquest context, cal una adequada avaluació de les finances locals 
que permeti mesurar l’impacte que hi ha tingut la crisi. Per a això 
examinem una mostra de 4.395 ajuntaments espanyols classificats per 
trams poblacionals per al període 20052009, analitzant, al seu torn, 
si l’externalització de serveis és un mecanisme utilitzat pels ajuntaments 
per intentar evitar l’excés en els nivells de deute viu.
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ABSTRACT 

The economic crisis together with the problems of public deficit and 
financial restrictions have limited the resources in the local administrati
ons. In this context, it is necessary to assess the local financial resources 
so that we are able to measure the impact of the crisis. To do that, we 
examine a sample of 4.395 city councils classified by number of citi
zens for the period 20052009. For those public entities we analyze if 
the outsourcing of services is a common tool in order to disminish their 
level of debt. 
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1. Introducció 

En les últimes dècades, s’ha posat de manifest una major preocupació 
per l’avaluació de les activitats del sector públic local. Una de les principals 
línies d’investigació que està sent abordada es troba caracteritzada pel dis-
seny i desenvolupament d’indicadors capaços de mesurar com aquestes 
entitats gestionen els seus recursos i les seves finances. Això es justifica, 
en part, pel fet que les administracions locals constitueixen el nivell de 
l’administració que manté un contacte més directe amb la ciutadania i que 
acumula un gran nombre de funcions com a conseqüència de l’augment del 
nivell competencial. Tot això ha conduït a un increment en la despesa i a 
una cerca de més recursos per a finançar-se. Aquests recursos, juntament 
amb l’endeutament, s’han vist afectats per l’actual crisi econòmica, pels 
problemes de dèficit públic i per les restriccions financeres derivades del 
nou marc sobre finançament local. Aquesta situació és una de les raons per 
les quals actualment està tenint lloc a Espanya un ampli debat sobre fonts 
de finançament i competències de les administracions locals en la presta-
ció de serveis. 

En aquest context, resulta necessari conèixer la situació financera dels 
municipis i fer èmfasi especial en el recurs financer que requereix un major 
control per part d’altres ens de l’administració: l’endeutament. Concreta-
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ment, en aquest treball, realitzem una anàlisi sobre l’evolució d’aquesta 
magnitud en els últims exercicis, i de les restriccions imposades per a ac-
cedir-hi. Al costat d’aquest estudi, s’analitza si els municipis intenten utilit-
zar el recurs a l’externalització per evitar tenir nivells excessius de deute. 

Per complir amb l’objectiu assenyalat, l’article s’estructura com segueix: 
En la secció 2 s’ofereix una visió general de les principals fonts de finança-
ment dels serveis públics locals i de com la crisi econòmica actual pot incidir 
en les finances locals. En la secció 3 es fa una revisió del concepte de condi-
ció financera en l’àmbit local, per posteriorment, en la secció 4, establir el 
marc de regulació d’aquest concepte. En la secció 5 es presenten els resultats 
obtinguts de l’aplicació al cas espanyol i s’obté evidència de l’impacte que ha 
tingut la crisi econòmica sobre els diferents elements que integren la condi-
ció financera dels municipis estudiats. Així mateix, s’han observat els meca-
nismes adoptats en un intent de millorar la salut financera municipal i 
d’evitar que els municipis aconsegueixin nivells excessius de deute. Final-
ment, es presenten les principals conclusions d’aquest estudi.

2. Crisi econòmica, endeutament i externalització 

En els últims anys, les administracions locals a Espanya han anat aug-
mentant les competències assumides, ja sigui per llei o per les pròpies de-
mandes ciutadanes. Això ha conduït a una acumulació de funcions i, per 
tant, a un increment en la despesa que no ha estat cobert amb el nivell de 
recursos financers adequat, cosa que ha originat situacions de dèficit ex-
cessius. 

Segons Rodríguez-Pose i Gill (2003), Espanya, malgrat no ser un estat 
federal, és sens dubte l’estat més descentralitzat d’Europa occidental. Des 
de l’aprovació de l’actual Constitució el 1978, ha tingut lloc un augment 
gradual, però constant, de les responsabilitats assumides per les adminis-
tracions municipals i autonòmiques (Mora, 2008; Serrano-Cinca et al., 
2009). 

La normativa bàsica referent a les competències en la prestació de ser-
veis locals està continguda en la Llei Reguladora de les Bases del Règim 
Local —LRBRL— (Llei 7/1985, de 2 d’abril). Encara que aquesta Llei no 
estableix una llista tancada de serveis públics locals, sí que assenyala un 
mínim de serveis que els municipis estan obligats a prestar en funció de la 
grandària poblacional. 

Davant d’aquesta situació de gran indefinició sobre els serveis que han de 
prestar, un dels principals problemes d’aquests és el seu finançament. Aquest 
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pot dur-se a terme a través d’ingressos generals (impostos i transferències 
d’altres administracions) o amb taxes i preus públics per prestació d’un servei 
o la realització d’una activitat. En els municipis espanyols, els ingressos més 
rellevants l’any 2009 procedeixen: de les transferències de capital, a causa de 
la situació excepcional derivada de l’execució del Fons Estatal d’Inversió local; 
de l’Impost sobre Béns Immobles, que grava la propietat dels béns immobles 
urbans i rústics; i de les transferències corrents de l’Administració General de 
l’Estat. Els recursos abans assenyalats representaven, en aquest any, el 20,05%, 
el 17,76% i el 17,84%, respectivament, del total d’ingressos no financers muni-
cipals. Les taxes i preus públics, amb un 8,69% dels ingressos no financers, 
són també una peça clau per al finançament dels serveis públics locals (Minis-
teris d’Economia i Hisenda, MEH 2010). Aquesta estructura financera condi-
ciona la capacitat de prestació de serveis del municipi i, encara que el problema 
de les crisis financeres de les entitats locals és de naturalesa general (Honadle, 
2003), l’actual crisi econòmica ha incrementat les tensions financeres i ha li-
mitant les seves possibilitats d’actuació. 

és evident que la crisi econòmica i les mesures adoptades pel govern 
per fer front a la situació actual han tingut un efecte notable sobre les finan-
ces públiques. En el cas de les administracions locals, aquestes repercus-
sions incideixen en diversos aspectes de les seves finances. Pel que fa als 
ingressos, en general, és probable que durant el període analitzat s’hagi 
produït una disminució significativa, a causa de la caiguda de l’activitat 
econòmica i en particular de les quantitats rebudes corresponents a deter-
minats impostos i taxes derivades del sector immobiliari. En relació amb 
el recurs a l’endeutament, tal com assenyala Cabeza (2009), les adminis-
tracions locals, per obtenir més recursos, podrien haver augmentat el seu 
endeutament a curt i llarg termini. 

Així doncs, l’obtenció d’una adequada avaluació de les finances locals 
es fa imprescindible per determinar l’impacte de la crisi econòmica en 
l’administració municipal. Per a això, utilitzem el concepte de condició 
financera, que es desenvolupa en la següent secció, posant una èmfasi es-
pecial en el nivell d’endeutament. Referent a això, el nivell de deute viu 
municipal per a l’exercici 200932 va ascendir a la quantia de 28.770 milions 

32. Segons les dades obtingudes del Butlletí Estadístic del Banc d’Espanya (Protocol de 
dèficit excessiu 14.8), el deute de les Entitats Locals com a percentatge del PIB aconsegueix 
un màxim del 4% en els anys 1995 i 1996, amb una tendència decreixent fins a arribar a un 
mínim del 2,8% l’any 2005, xifra que es manté fins al tercer trimestre del 2008, en el qual 
es produeix una ruptura en la tendència decreixent que havia esdevingut en els anys de major 
creixement econòmic, i s’aconsegueix un percentatge del 3,3% en l’últim quadrimestre de 
2010, una vegada immersos en plena crisi econòmica.
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d’euros. Precisament, aquest és el recurs financer municipal amb major 
control per part de les autoritats públiques superiors, que estableixen límits 
al seu accés. Però al seu torn, les administracions locals intenten evadir 
aquests límits amb la realització d’operacions fora del pressupost, evitant el 
còmput sobre el volum de deute viu, a través d’instruments proporcionats 
per la Nova Gestió Pública (New Public Management —NPM—) (Bennet 
i Dilorenzo, 1982; Blewet, 1984; Bunch, 1991, Von Hagen, 1991). Aquest 
model de gestió proposa la descentralització i externalització de serveis 
públics. i sota aquests postulats l’ajuntament podria optar per aquestes fi-
gures per desviar els excessos de deute. 

3. La condició financera en l’àmbit local 

El concepte de condició financera pot mesurar-se a través de quatre 
magnituds relacionades amb la solvència de tresoreria, la solvència pressu-
postària, la solvència a llarg termini i, finalment, la solvència del nivell de 
serveis (Groves et al., 1981). D’un altre costat, autors com Copeland i In-
gram (1983), Berne (1992) i Clark (1990, 1994) han relacionat aquest terme 
amb l’anàlisi del corrent d’ingressos i despeses i amb els determinants que 
caracteritzen les entitats per a l’adquisició de passius financers, dins d’un 
determinat horitzó temporal i en un espai o dimensió econòmica concreta 
i determinada. 

Per la seva banda, Greenberg i Hiller (1995) i CICA (1997) assenya-
len que la condició financera d’una entitat pot mesurar-se mitjançant 
tres indicadors relacionats amb la sostenibilitat, la flexibilitat i la vul-
nerabilitat. S’entén per sostenibilitat la capacitat que presenta l’entitat 
per mantenir, fomentar i preservar el benestar social dels seus ciuta-
dans a través de recursos que té a la seva disposició. Per flexibilitat 
s’entén la facultat que té l’entitat a l’hora de respondre als nous canvis 
econòmics i circumstàncies financeres dins dels límits de la seva capa-
citat fiscal, i depèn de la seva capacitat per atendre a aquests canvis, a 
través d’increments en els impostos, en el deute o en les transferències 
(Balaguer, 2001). Per vulnerabilitat s’entén el nivell de dependència 
d’una entitat respecte al finançament rebut de l’exterior per al manteni-
ment de la despesa pública, a través de transferències i subvencions re-
budes (González i Salvador, 1996). 

Alguns dels autors esmentats assenyalen que la condició financera 
ha d’abastar una altra sèrie d’aspectes relacionats amb les característi-
ques de l’organització i la situació de l’entorn on les entitats locals pres-
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ten els seus serveis. Concretament, tal com assenyalen Groves et al. 
(1981) per a avaluar-los correctament s’han de tenir en compte els se-
güents factors: ambiental, financer i organitzacional. El factor ambiental 
afecta tant en la creació de demanda com en la provisió de serveis pú-
blics. El factor organizatcional fa referència a la capacitat del govern per 
adaptar-se als canvis de l’entorn. Finalment, el factor financer reflecteix 
la condició de bona salut de les finances municipals. Per al cas espanyol, 
una sèrie de treballs han avaluat la posició o situació financera en les 
administracions locals (Benito, 1993; Abad, 1994; Brusca, 1997; Pablos 
i Fernández, 1998; Balaguer, 2001; Cárcaba, 2003, 2004) i han optat per 
l’ús d’indicadors parcials de cadascun dels elements que conformen les 
finances locals. Altres treballs han intentat avaluar la condició financera 
de l’entitat minimitzant la influència que exerceix l’entorn sobre la situa-
ció de les finances locals a través de la consideració d’indicadors indivi-
duals (Zafra-Gómez et al., 2009c) o creant un indicador d’«estrès fiscal» 
(Zafra-Gómez et al., 2009b), o bé, tenint en compte la qualitat dels ser-
veis prestats (Zafra-Gómez et al., 2009a). 

Amb tot l’anterior, en aquest treball entenem que per dur a terme una 
correcta avaluació de la condició financera, s’han de tenir en compte els 
següents elements: 

— Influència de l’entorn social i econòmic sobre les finances públi-
ques mesurat a través dels quatre grans trams de població. 

— El factor financer ha de considerar els aspectes següents: 
•	 Mesurament	de	la	sostenibilitat	pressupostària	(sostenibilitat).	
•	 Grau	de	finançament	del	pressupost	de	despeses	que	és	suportat	

per ingressos que no depenen d’altres administracions (indepen-
dència financera). 

— Indicador del nivell d’endeutament i de les despeses financeres de 
l’entitat en relació amb els ingressos de naturalesa corrent (flexibi-
litat). 

— Avaluació a llarg termini dels indicadors que componen el factor 
financer (solvència a llarg termini).

En aquest context, pretenem mesurar els aspectes anteriors a través 
d’una sèrie d’indicadors financers i pressupostaris per al període 2005-
2009. Aquesta anàlisi persegueix l’avaluació de l’impacte que ha tingut la 
crisi econòmica sobre els comptes públics de les entitats locals espanyoles. 
Com a punt de partida, perquè els serveis públics prestats siguin el més 
homogenis possibles i els municipis tinguin característiques similars, divi-
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dim el total d’ajuntaments en els quatre nivells de serveis que estableix la 
LRBRL en funció de la població del municipi. Així, considerem l’efecte de 
la crisi en diferents entorns socials i econòmics en els quals les entitats 
locals desenvolupen la seva activitat. 

4. Avaluació de la condició financera en les entitats locals 

La regulació governamental de la condició financera, tradicionalment 
s’ha articulat en l’establiment de mecanismes de control legal de l’endeu- 
tament i, més recentment, sobre el control de l’estabilitat pressupostària. 
En la literatura sobre el federalisme fiscal existeixen diferents arguments 
per establir límits a l’endeutament de les entitats subnacionals tals com: 
l’equitat intergeneracional, que té per objectiu preservar a les generacions 
futures el seu dret a un adequat nivell de vida evitant que les generacions 
actuals recorrin a l’endeutament de forma excessiva (Cabasés et al., 2007; 
Leteiler, 2010); la cerca de l’equilibri financer a llarg termini, possiblement 
a causa de la minvada capacitat tributària que poden presentar els governs 
locals, perquè no tenen accés als impostos de més capacitat recaptatòria, 
així com criteris d’estabilitat macroeconòmica del país i que tenen una re-
percussió sobre els governs subcentrals i locals (Bosch i Suárez-Pandiello, 
1994; Messere, 1993). 

El Pacte d’Estabilitat i Creixement de la Unió Econòmica i Monetària 
Europea estableix que les entitats públiques estaran «properes a situacions 
d’equilibri o superàvit pressupostari». Per als països de l’Eurozona exis-
teixen mecanismes de control i de sanció per als qui no compleixin els 
criteris d’estabilitat. A Espanya, en existir una configuració de l’estat des-
centralitzada, cal que el compliment del compromís sigui assumit pels di-
ferents nivells de les Administracions Públiques. Aquesta necessitat ha 
estat implementada en la normativa espanyola a través del Reial Decret 
Legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei General d’Estabilitat Pressupostària i el Reial Decret 1463/2007, de 2 
de novembre, pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 
18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat Pressupostària, en la seva aplica-
ció a les entitats locals.

En aquest context, el control i tutela financera de les entitats locals 
espanyoles és realitzat, segons el parer de Cabasés et al. (2007), des de tres 
estratègies: a) límits obligatoris en l’endeutament municipal; b) exigència 
d’equilibri pressupostari, dins del marc establert a la zona euro; c) esforç 
de cofinançament. L’última de les estratègies afecta l’esforç inversor de 
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l’entitat, però no té un efecte directe sobre la seva condició financera, per 
la qual cosa ens centrarem a observar les dues primeres. 

4.1. Regulació de l’endeutament local i de l’estabilitat pres-
supostària 

Malgrat que l’article 142 de la Constitució Espanyola (CE) estableix 
que els principals recursos financers de les administracions locals són els 
«tributs propis i la participació en els de l’Estat i de les Comunitats Autò-
nomes»; la LRBRL, en el seu article 105 apartat segon, permet a les enti-
tats locals nodrir-se de «qualssevol altres recursos que prevegi la llei», 
obrint-se d’aquesta manera la capacitació d’aquestes administracions per 
concertar operacions de crèdit. 

Referent a això, la normativa reguladora d’aquest tipus d’operacions ha 
anat variant al llarg del temps fins a la configuració que presenta actual-
ment, caracteritzada principalment per les limitacions imposades a l’endeu- 
tament dels ens locals. 

El marc normatiu de les operacions de crèdit està conformat pel Reial 
Decret Llei 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL) i el Reial Decret Llei 5/2009, 
de 24 d’abril de mesures extraordinàries i urgents per facilitar a les Enti- 
tats Locals el sanejament de deutes pendents de pagament amb empreses i 
autònoms. Així mateix, hem de tenir present el Reial Decret Legislatiu 
2/2007, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General 
d’Estabilitat Pressupostària, que deroga la Llei 18/2001, de 12 de desem-
bre, General d’Estabilitat Pressupostària i la Llei 15/2006, de 26 de maig, 
de reforma de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, General d’Estabilitat 
Pressupostària; així com el Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel 
qual s’aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de 
desembre, d’Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats 
locals.

En l’article 48 del TRLHL s’estableix que «les entitats locals, els seus 
organismes autònoms i els ens i societats mercantils dependents podran 
concertar operacions de crèdit en totes les seves modalitats, tant a curt com 
a llarg termini, així com operacions financeres de cobertura i gestió del 
risc del tipus d’interès i del tipus de canvi». 

Els requisits i límits de l’endeutament privat local regulats en el TRLHL 
es recullen a la Figura 1, on apreciem que la normativa recull diferents re-
quisits segons es tracti d’una operació de crèdit a curt termini o bé a llarg 
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termini. En tots dos casos es requereixen unes condicions prèvies recolli-
des en els articles 49.1 50, 51 i 52 del TRLHL.

La limitació imposada a les operacions a curt termini suposa que el 
crèdit no podrà superar el 30% dels ingressos liquidats per operacions cor-
rents en l’exercici anterior, tret que l’operació es realitzi en el primer se-
mestre de l’any sense que s’hagi produït la liquidació de l’exercici anterior 
a aquest últim. 

En el cas de les operacions de crèdit a llarg termini, l’article 53 en els 
seus apartats primer i segon, estableix que caldrà l’autorització del Minis-
teri d’Hisenda o de la Comunitat Autònoma a què pertanyi l’entitat local, 
quan l’estalvi net és negatiu o bé quan el volum total del capital viu de les 
operacions de crèdit vigents a curt i llarg termini, incloent l’import de 
l’operació projectada, excedeixi del 110% dels ingressos corrents liquidats 
o reportats en l’exercici immediatament anterior o, en defecte d’això, en el 
precedent quan el còmput hagi de realitzar-se en el primer semestre de 
l’any i no s’hagi liquidat el pressupost corresponent. 

Igualment es contempla una situació especial per als municipis amb 
més de 200.000 habitants (art. 53.4 TRLHL) i s’afegeixen dos requisits 
més: el compliment del principi d’estabilitat pressupostària i els límits que 
estableixi cada any la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat (art. 53.7 i  
9 TRLHL). Referent a això, les entitats locals que no hagin complert 
l’objectiu d’estabilitat fixat en l’article 20 del Reial Decret Legislatiu 
2/2007 vindran obligades a l’aprovació pel Ple de la Corporació en el ter-
mini de tres mesos des de l’aprovació o liquidació del Pressupost o aprova-
ció del Compte General en situació de desequilibri, d’un pla economicofi-
nancer de reequilibri en un termini màxim de tres anys. En aquest pla es 
recolliran les activitats a realitzar i les mesures a adoptar en relació amb la 
regulació, execució i gestió de les despeses i dels ingressos, que permetin 
garantir el retorn a una situació d’estabilitat pressupostària. Per la seva 
banda, tant l’article 25 del Reial Decret 1463/2007 com l’article 23 del 
Reial Decret Legislatiu 2/2007 recullen les diferents opcions que tenen les 
entitats locals en cas d’incompliment del principi d’estabilitat pressupos-
tària pel que fa als accessos al crèdit.
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Figura 1. Requisits i limitacions de les operacions de crèdit en el TRLHL.
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Atendre les necessitats transitòries de 
tresoreria (art. 51 TRLHL)
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i substitució total o parcial  
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(art. 49.1 TRLHL)
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Compliment del principi d’estabilitat pressupostària (art. 53.7 TRLHL)

Les Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat podran fixar anualment límits 
d’accés al crèdit de les entitats locals (art. 53.9 TRLHL)

30 % de ingressos liquidats per 
operacions corrents en l’exercici 
anterior (art. 51 TRLHL)
Si l’operació es realitza en el primer 
semestre de l’any sense que s’hagi 
produït la liquidació del pressupost de 
tal exercici, s’agafarà en consideració 
la liquidació de l’exercici anterior a 
aquest últim (art. 51 TRLHL)

Aprovació pel Ministeri o de la 
Comunitat Autònoma:

Quan l’estalvi net sigui negatiu (art. 
53.1 TRLHL)
Quan el volum total del capital viu de 
les operacions de crèdit vigents a curt i 
llarg termini, incloent l’import de la 
operació projectada, excedeixi del 
110% dels ingressos corrents liquidats 
o reportats en l’exercici 
immediatament anterior (art. 53.2 
TRLHL)
Municipis de més de 200.000 
habitants: no necessiten aquesta 
aprovació si presenten un escenari de 
pressupostació consolidada (art. 53.4 
TRLHL)

Aprovació pel Ministeri (art. 53.5 TRLHL):
Operacions de crèdit en l’exterior
Instrumentades amb emissions de deute 

Finançament excepcional (art. 177.5 TRLHL)

Import total anual no superi el 5% dels recursos per operacions corrents del 
pressupost de l’entitat.
Càrrega financera total de l’entitat no superi el 25 per cent dels expressats 
recursos.

Font: elaboració pròpia, a partir de la normativa reguladora de l’endeutament local.
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A més de les operacions de crèdit a curt i a llarg termini, els municipis 
poden tenir necessitats de finançament extraordinari. En aquest cas ha de 
complir-se una sèrie de condicions (vegeu Figura 1, art.177.5 TRLHL). Al 
costat d’aquesta mesura, ha estat aprovat el Reial Decret Llei 5/2009, a 
causa que la situació econòmica actual està ocasionant retards en el paga-
ment de les obligacions contretes per les entitats locals. 

Així, aquesta norma serà aplicable a aquelles entitats que hagin liqui-
dat els pressupostos de 2008 amb romanent de tresoreria negatiu. A aques-
tes entitats se’ls permet el finançament del romanent de tresoreria negatiu 
amb endeutament bancari (art. 1 Reial Decret Llei 5/2009), amb les se-
güents condicions: 

a. Aprovació d’un pla de sanejament financer que contingui els  
compromisos d’amortització del deute (art. 5.1 Reial Decret Llei 
5/2009). 

b. El termini d’amortització de l’operació concertada no podrà ser 
superior a sis anys (art. 5.1 Reial Decret Llei 5/2009). 

c. Des de la formalització de l’operació i en un termini no superior a 
un mes l’entitat local haurà d’aplicar la totalitat dels recursos ob-
tinguts a la cancel·lació dels deutes amb creditors causa d’aquesta 
operació d’endeutament (art. 8 Reial Decret 5/2009). 

5. Aplicació a l’administració local d’Espanya 

L’estudi empíric de la condició financera en els municipis a través de 
l’anàlisi d’indicadors s’ha dut a terme sobre un conjunt de 4.395 ajunta-
ments espanyols per al període 2005-2009, que representa al voltant del 54 
per cent del total de municipis (8.112) l’any 2009. La informació va ser 
subministrada per la Direcció General de Coordinació Financera amb les 
Comunitats Autònomes i amb les Entitats Locals (Ministeri d’Economia i 
Hisenda). Per al càlcul dels citats indicadors s’han considerat les liquida-
cions dels pressupostos consolidats (drets liquidats nets i obligacions reco-
negudes netes) de les Entitats locals. 

D’altra banda, per a determinar el nivell d’endeutament d’aquestes en-
titats locals hem emprat la dada del deute viu per als anys 2008 i 2009 
(únics anys disponibles), ja que, fins a l’exercici 2008 no va ser publicada 
aquesta informació per primera vegada a través del Ministeri d’Economia 
i Hisenda.

Considerant els nivells de serveis mínims exigits per la LRBRL als 
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ajuntaments espanyols, hem dividit els ajuntaments de la mostra en quatre 
trams poblacionals: «POB 1» municipis amb població inferior a 5.000 ha-
bitants (3.387 municipis de la mostra), «POB 2» municipis amb població 
entre els 5.000 i els 20.000 (678 municipis de la mostra), «POB 3» munici-
pis amb població compresa entre 20.000 i 50.000 (197 municipis de la 
mostra), i «POB 4» municipis amb població superior als 50.000 habitants 
(133 municipis de la mostra). 

Figura 2. Indicadors Financers i Pressupostaris.

Elements de la situació 
financera Indicadors Definició

Solvència 
pressupostària

Flexibilitat

Taxa neta d’estalvi 
(IAN)

Índex de la 
càrrega financera 
(ICF)

Límits sobre 
l’endeutament

Estalvi net/Drets liquidats 
nets corrents cap. I a v

Obligacions reconegudes 
netes cap. III i IX/
Ingressos corrents

No tenir estalvi net 
negatiu

Deute viu no superi el 
110% dels Ingressos 
corrents liquidats o 
meritats a l’exercici 
anterior

Independència

Índex 
d’independència 
financera total 
(IIFT)

Obligacions reconegudes 
netes/drets reconeguts 
cap. I a III, V, VI, VII i XI

Sostenibilitat
Índex de resultat 
pressupostari no 
financer (IRPNF)

Drets reconeguts nets 
cap. I a VII/Obligacions 
reconegudes netes cap 
I a VII

D’acord amb la definició de condició financera que hem adoptat (sec-
ció 3), els indicadors que s’apliquen per a l’avaluació dels diferents ele-
ments que la componen es recullen a la Figura 2.

En relació amb la noció de flexibilitat, l’indicador d’estalvi net (IEN) 
mostra, tal com pot apreciar-se en la figura 3, una important disminució 
en els tres últims exercicis avaluats en cadascun dels estrats poblacionals 
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estudiats. En general, l’evolució d’aquest indicador evidencia una pèrdua 
del marge corrent dels ajuntaments que coincideix amb l’inici de la crisi 
econòmica. Aquesta situació és deguda a l’increment de les despeses cor-
rents en un percentatge superior a l’increment dels ingressos d’aquesta 
mateixa naturalesa a partir de l’exercici 2007, tal com s’observa a la Fi-
gura 3. 

Figura 3. Índex d’Estalvi Net (IEN) període 20052009.

Figura 4. Variació d’ingressos i despeses corrents.

Variació ingressos 
corrents

Variació despeses 
corrents

Diferències

Període 2005-2006 14,76% 10,19%  4,57%

Període 2006-2007  4,70% 10,44% -5,74%

Període 2007-2008  3,58%  9,76% -6,18%

Període 2008-2009  1,48%  2,02% -0,54%

A la Figura 4 s’observa que fins al període 2008-2009 no es produeix 
una disminució acusada en el ritme de creixement de la despesa corrent, al 
contrari que succeïa en els dos períodes anteriors en els quals s’observava 
una tendència creixent. En qualsevol cas, continuen persistint desequili-
bris, en el sentit que les despeses corrents creixen en un percentatge supe-
rior al creixement dels ingressos corrents.

Tant per al valor mitjà com per al conjunt dels diferents trams pobla-
cionals, s’aprecia una disminució acusada de l’indicador d’estalvi net a par-
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tir de l’exercici de 2006 (vegeu Figura 3). En el període 2006-2009, els 
valors experimenten una disminució de més de 7 punts percentuals (cosa 
que suposa un decrement de més del 51%). Els resultats obtinguts reflec-
teixen l’impacte que ha tingut la crisi en el marge corrent, per la qual cosa 
els ajuntaments veuen com disminueix el seu estalvi net i, per tant, es re-
dueix una de les possibles fonts de finançament de les seves inversions, 
especialment, en els municipis més grans. Continuant amb l’avaluació de 
la flexibilitat, l’indicador de càrrega financera que relaciona les obliga-
cions reconegudes netes dels capítols 3 i 9, amb els drets reconeguts corres-
ponents als capítols 1 a 5, presenta un lleuger augment en el període 2007-
2008 (vegeu Figura 5), la qual cosa suposa que l’entitat s’enfronta a una 
menor flexibilitat. Aquesta situació ve provocada perquè la taxa de varia-
ció de la càrrega financera experimenta un creixement superior a la taxa de 
variació dels ingressos corrents (vegeu Figura 6). 

Figura 5. Índex de Càrrega Financera (ICF) període 20052009. 

Figura 6. Variació d’ingressos i càrrega financera.

Variació ingressos 
corrents

Variació en la 
càrrega financera

Diferències

Període 2005-2006 14,76%  -6,30%  21,06%

Període 2006-2007  4,70%   4,92%  -0,22%

Període 2007-2008  3,58%  22,29% -18,71%

Període 2008-2009  1,48% -15,05%  16,53%

REVISTA 13 CATALAN.indd   164 07/03/12   12:49



165Revista de Comptabilitat i Direcció, Vol. 13, any 2012, pp. 151-174

Una possible explicació a aquest escenari és que els municipis estan 
substituint estalvi net per endeutament com a font de finançament de les 
seves inversions. En línia amb l’anterior, és ressenyable el descens del 
15,05% en la càrrega financera per al període 2008-2009, la qual cosa pot 
ser a causa de l’augment experimentat pel deute viu entre 2008 i 2009 en 
un 10,66% (vegeu Figura 7), així com al descens en l’amortització de pas-
sius financers —Capítol 9 del Pressupost de Despeses— en un 13,17% 
(vegeu Figura 7), la qual cosa ens indueix a considerar que s’ha recorregut 
a endeutament a llarg termini, refinançant-se deute amb període de manca. 
Quant a l’anàlisi per estrats de població es desprenen diferents situacions; 
en general, els municipis més petits són els que presenten un valor més 
elevat d’aquest indicador, el qual empitjora conforme creix la grandària 
dels municipis. 

Figura 7. Deute viu i amortització de passius financers (xifres absolutes en 
euros) 20082009 per al total de la mostra avaluada.

2008 2009 Taxa de variació

Deute viu 23.201.122.000 25.674.498.000  10,66%

Cap. 9 de Despeses 2.220.660.840,6 1.928.099.978,17 -13,17%

Tal com comentem a la secció 4, l’estalvi net i el marge d’endeutament 
legal són dos dels principals indicadors utilitzats per al control de l’en- 
deutament de les entitats locals. En aquest sentit, la Figura 8 mostra el 
nombre d’ajuntaments que, havent incorregut en nou endeutament, incom-
pleixen els límits legals regulats en el TRLHL, en presentar estalvi net 
negatiu o un nivell de deute viu que supera el percentatge del 110% dels 
ingressos corrents liquidats o reportats en l’exercici immediatament ante-
rior, i es presenta entre parèntesi el percentatge que representen, per al total 
de la mostra, així com per a cada tram poblacional.
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Figura 8. Incompliment dels límits a l’endeutament anys 20082009.

2008 2009

Estalvi net  
< 0

110% de 
Ingressos 
corrents < 
Deute viu

No 
com

pleixen  
els dos 
criteris

Estavi net  
< 0

110% de 
Ingressos 
corrents < 
Deute viu

No 
compleixen  

els dos 
criteris

Total 
mostra

872 
(19,84%)

136 
(3,09%)

55 
(1,25%)

975 
(22,18%)

163 
(3,71%) 75 (1,71%)

POB 1 532 
(15,71%)

101 
(2,98%)

39 
(1,15%)

607 
(17,92%)

111 
(3,28%) 47 (1,39%)

POB 2 226 
(33,33%) 20 (2,95%) 8 (1,18%) 235 

(34,66%) 29 (4,28%) 17 (2,51%)

POB 3 65 (32,99%) 7 (3,55%) 5 (2,54%) 77 (39,09%) 15 (7,61%) 9 (4,5 %)

POB 4 49 (39,8%) 8 (6,02%) 3 (2,26%) 56 (42,11%) 8 (6,02%) 2 (1,50%)

Com pot observar-se a la Figura 8, s’ha produït un increment de 
l’incompliment de l’exigència de presentar un estalvi net positiu entre l’any 
2008 i 2009. En concret, en termes relatius, aquesta xifra ha sofert un as-
cens de l’11,82% per a la totalitat de la mostra analitzada, sent els munici-
pis de major grandària els que presenten el major percentatge d’incompliment 
d’aquest criteri en els dos anys avaluats. En relació amb el segon dels indi-
cadors també s’observa un augment en el marge d’endeutament, arribant a 
situar-se el 2009 en un 3,71% (163 municipis que superen aquest límit). Els 
municipis d’entre 20.000 i 50.000 habitants són els que incompleixen 
aquest requisit en major percentatge (7,61%), mentre que per a l’exercici de 
2008 és el tram de més de 50.000 habitants el que presenta un major per-
centatge (6,02%). D’altra banda, en termes percentuals i per estrats pobla-
cionals, amb prou feines existeixen diferències significatives entre els 
ajuntaments que incompleixen tots dos criteris l’any 2008. No obstant això, 
en l’exercici de 2009 s’observa que són els municipis del tercer tram pobla-
cional els que més incompleixen tots dos criteris. 

Quant al nivell d’independència financera, la figura 9 mostra l’evolució 
seguida per aquest indicador en el període analitzat. A partir de 2007, 
s’observa un canvi de tendència, en produir-se un augment d’aquesta ràtio, 
la qual cosa implica un increment de les transferències rebudes, disminuint 
el nivell d’independència i, per tant, s’evidencia un empitjorament de la 
condició financera de les entitats, coincidint a més aquest fet amb el perío-
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de en el qual els ajuntaments estan immersos en plena crisi econòmica. 
Com a circumstància excepcional, s’ha d’esmentar que l’any 2009 es van 
executar els projectes inclosos en el Fons Estatal d’Inversió Local i es van 
materialitzar les transferències corresponents. L’aplicació d’aquest Fons, 
òbviament, ha tingut el seu reflex en les liquidacions dels pressupostos 
generals dels ajuntaments d’aquest exercici, tant en les despeses d’inversió 
com en els ingressos per transferències de capital.

En relació amb els diferents estrats, es pot apreciar que és el de menor 
població el que presenta un valor més elevat en termes mitjans (menor in-
dependència), mentre que són els ajuntaments de major població els que 
presenten un major nivell d’independència.

Figura 9. Índex d’Independència Financera Total (IIFT) període 20052009.

Quant a l’índex de sostenibilitat, la Figura 10 mostra una disminució 
substancial del marge existent per als ajuntaments de més de 5000 habitants, 
passant de superàvit a dèficit a partir del 2007. Aquests estrats continuen 
presentant dèficit al final dels exercicis de 2008 i de 2009 en termes mitjans, 
i mostren un percentatge de caiguda més gran en passar de l’exercici de 2006 
a 2007. El grup de població entre els 20.000 i 50.000 habitants és el que ex-
perimenta més disminució. Aquesta situació coincideix amb l’aparició dels 
primers símptomes intensos de crisi econòmica.
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Figura 10. Índex de resultat pressupostari no financer.

Tal com comentem en la secció anterior, cal comprovar si per evitar 
recollir als seus pressupostos o computar en el seu deute viu majors nivells 
d’endeutament, els ajuntaments recorren a externalitzar serveis que supo-
sen un alt cost i un nivell elevat de deute. Per dur a terme aquesta part de 
l’estudi, es van contractar els serveis d’una empresa dedicada a la recollida 
i anàlisi d’informació financera perquè, a través d’una cerca pels Butlletins 
Oficials de la Província (BOP), elaborés una base de dades que recollís els 
anuncis publicats en el BOP pels ajuntaments que van optar per la contrac-
tació externa de serveis. 

Amb tota la informació anterior, s’elabora la Figura 11 on es recullen 
els processos d’externalització duts a terme a Espanya en els últims cinc 
anys, on es pot observar una tendència alcista al llarg del període analit-
zat, a excepció de l’any 2007, en el qual es produeix una disminució del 
5,86% pel que fa a les externalitzacions realitzades l’any anterior. L’any 
2008, coincidint amb l’avanç de la crisi, amb la deterioració de la condi-
ció financera local i amb l’augment en el nivell d’endeutament, s’observa 
un fort increment de les externalitzacions de serveis públics (31%), la 
qual cosa ve a corroborar els postulats formulats, entre altres, per Osbor-
ne i Gaebler (1992) i Hood (1995), que sostenen que una organització 
quan s’enfronta a una situació d’estrès financer ( financial stress) inicia 
processos d’externalització a fi de millorar l’eficàcia i eficiència mit-
jançant l’externalització de aquells serveis que presenten un cost molt 
elevat i requereixen d’alts nivells de deute.
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Entre els serveis que han experimentat un major procés de externa-
lització destaquen: Captació, depuració i distribució d’aigua; recollida, 
tractament i eliminació de residus i serveis de neteja viària, promoció i 
difusió de la cultura, serveis esportius, serveis socials, etc. Els municipis 
de major població són els que, de mitjana, realitzen un major nombre 
d’externalitzacions. 

Figura 11. Nombre d’externalitzacions realitzades per estrats poblacionals 
entre 20052009.

6. Conclusions 

La situació de les finances municipals determina la capacitat de les 
administracions locals per prestar serveis i, per tant, avaluar adequada-
ment aquesta capacitat sembla un element clau per analitzar els efectes de 
la crisi econòmica en l’administració municipal, cosa que permet la cerca 
de mecanismes que permetin una millora de la salut financera dels ajunta-
ments. 

La crisi ha afectat la situació financera de les administracions locals 
en diversos nivells, tal com han determinat els diferents elements que cons-
titueixen la condició financera de les entitats analitzades. A Espanya, les 
regulacions governamentals sobre condició financera s’expressen, princi-
palment, mitjançant instruments legals de control de l’endeutament muni-
cipal i de l’estabilitat pressupostària.
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En analitzar els diferents elements que constitueixen la condició finan-
cera, ens trobem que, en relació amb el concepte de flexibilitat, l’indicador 
d’estalvi net es va reduir significativament durant els tres últims anys con-
siderats (2006, 2007 i 2008), especialment entre les administracions locals 
del tram poblacional comprès entre 20.000 i 50.000 habitants. Aquesta 
caiguda reflecteix l’impacte que la crisi ha tingut en el marge corrent, per 
la qual cosa els ajuntaments veuen com en disminuir l’estalvi net, es re-
dueix una de les possibles fonts de finançament de les seves inversions. 
D’altra banda, en relació amb l’indicador de càrrega financera s’observa 
que els municipis estan substituint l’estalvi net per augments en el nivell 
d’endeutament. Respecte al nivell d’independència financera, s’aprecia que 
amb l’inici de la crisi es produeix una disminució d’aquest indicador i que 
empitjora la condició financera de les entitats, especialment en els munici-
pis de menor grandària. 

Quant a l’avaluació de la sostenibilitat pressupostària, a partir de 2007 
es va produir una marcada disminució en els resultats pressupostaris no 
financers dels municipis de més de 5.000 habitants. Aquesta situació re-
flecteix un empitjorament de la condició financera durant el període de 
crisi econòmica, la qual cosa ha donat lloc a una major tendència a recórrer 
a l’endeutament municipal i, a més, com a conseqüència de les tensions 
financeres sorgides i davant les limitacions d’accés al crèdit, s’ha produït 
un augment en el nombre de externalitzacions efectuades. La justificació 
d’aquest fenomen podria estar en una estratègia dels ajuntaments de treure 
del pressupost i del còmput del seu deute viu consolidat serveis que en cas 
contrari requeririen per a la seva prestació grans inversions i importants 
nivells d’endeutament.
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