
INFORME DE SECRETARIA

En compliment d’allò que estableix l’article 3.a) del Reial Decret 1174/1987, 

de 18 de setembre, pel qual es regula el Règim Jurídic dels Funcionaris 

d’Administració Local amb Habilitació de Caràcter Nacional, emet el següent,

INFORME

PRIMER. En aplicació  de l’article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 

d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i 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 l’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.

SEGON. D’altra banda, la Disposició Addicional Sisena de la Llei Orgànica 

2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, 

reguladora de les regles especials per a la destinació del superàvit pressupostari, 

possibilita l’aplicació del superàvit pressupostari a una sèrie de destinacions 

alternatives quan les Corporacions Locals compleixen els requisits següents:

a) Que compleixin o no superin els límits que fixi la legislació reguladora de 

les hisendes locals en matèria d’autorització d’operacions d’endeutament.

b) Que presentin en l’exercici anterior simultàniament superàvit en termes 

de comptabilitat nacional i romanent de tresoreria positiu per a despeses 

generals, una vegada descomptat l’efecte de les mesures especials de 

finançament que s’instrumentin en el marc de la disposició addicional 

primera d’aquesta Llei.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la seguent pàgina web
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c) Que el període mitjà de pagament als proveïdors de la Corporació Local, 

d’acord amb les dades publicades, no superi el termini màxim de 

pagament previst en la normativa sobre morositat.

TERCER. La Legislació aplicable és la següent:

— Els articles 169, 170, 172, 177, 182 i Disposició Addicional Setzena del 

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la 

Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

— Els articles 34 a 38 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 

desplega el Capítol I, del Títol VI, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 

Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.

— Els articles 3, 4, 11, 12, 13, 21, 23, 32 i Disposició Addicional Sisena de la 

Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 

Financera.

— L’article 16 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual 

s’aprova el Reglament de Desplegament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, 

d’Estabilitat Pressupostària, en la seva Aplicació a les Entitats Locals. [La Disposició 

Derogatòria Única de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 

Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF), no deroga expressament el 

Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de 

Desplegament de la Llei 18/2001, de 12 de novembre, d’Estabilitat Pressupostària, 

en la seva Aplicació a les Entitats Locals, fet pel qual seguirà vigent en tot allò que 

no sigui contrària.]

— El Reglament de la Unió Europea nº 2223/96 relatiu al Sistema Europeu 

de Comptes Nacionals i Regionals (SEC-95).

— L’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 

del Règim Local.

— L’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, pel qual s’aprova l’estructura 

de pressupostos de les entitats locals.

—Reial Decret-llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat 

financera de les comunitats autònomes i entitats locals i altres de caràcter 

econòmic.



— Reial Decret-Llei 1/2018, de 23 de març, pel qual es prorroga per a 2018 

el destí del superàvit de les corporacions locals per a inversions 

financerament sostenibles i es modifica l’àmbit objectiu d’aquestes.

QUART. L’òrgan competent per a la seva aprovació és el Ple de la 

Corporació, segons els articles 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i 177.2 del 

Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

CINQUÈ. D’acord amb l’article 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 

de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 

Locals, són d’aplicació als expedients de concessió de crèdit extraordinari i 

suplement de crèdit, les normes sobre informació, reclamació i publicitat dels 

Pressupostos a què es refereix l’article 169 d’aquesta Llei.

Per tant, l’aprovació inicial d’aquests expedients s’exposarà al públic, amb  

anunci previ en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, per un termini de quinze dies, 

durant els quals els interessats els podran examinar i presentar reclamacions 

segons l’article 170 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 

s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Així mateix, definitivament aprovat, l’expedient s’inserirà resumit per 

capítols en el BOIB.

SISÈ. El procediment aplicable és el següent:

A. S’emetrà informe d’Intervenció, amb el contingut següent:

— El compliment o no dels requisits establerts per l’article 32 i la Disposició 

Addicional Sisena de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 

Pressupostària i Sostenibilitat Financera, reguladora de les regles especials per a la 

destinació del superàvit pressupostari.

— Les destinacions que resultin aplicables com a conseqüència del compliment dels 

requisits anteriors.



— L’import que es destina a cadascuna de les destinacions contemplades 

anteriorment.

B. D’acord amb l’article 177.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les 

Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, són 

d’aplicació les mateixes normes sobre informació, reclamacions i publicitat 

previstes en l’article 169 del text legal esmentat, per a l’aprovació dels 

Pressupostos.

Per tant, aprovat inicialment l’expedient pel Ple de la Corporació, s’exposarà 

al públic, amb anunci previ en el BOIB, per un termini de quinze dies, durant els 

quals els interessats els podran examinar i presentar reclamacions davant del Ple.

A aquests efectes i de conformitat amb l’article 170.1 del Text Refós de la 

Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, 

de 5 de març tindran la consideració d’interessats:

— Els habitants al territori de l’entitat local respectiva.

— Els que resultin directament afectats, encara que no habitin al territori de 

l’entitat local.

— Els col·legis oficials, cambres oficials, sindicats, associacions i altres 

entitats legalment constituïdes per vetllar per interessos professionals o econòmics i 

veïnals, quan actuïn en defensa dels que els són propis.

El mateix article 170, en el seu paràgraf segon, determina que únicament es 

podran interposar reclamacions contra el Pressupost per les causes següents:

— Perquè la seva elaboració i aprovació no s’ha ajustat als tràmits que 

estableix el Text Refós de la Llei Reguladora de les Entitats Locals.

— Perquè omet el crèdit necessari per complir obligacions exigibles a 

l’entitat local, en virtut d’un precepte legal o de qualsevol altre títol legítim.

— Perquè els ingressos en relació a les despeses pressupostades són 

manifestament insuficients o bé d’aquestes respecte a les necessitats.



C. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el termini 

esmentat no s’han presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un 

termini d’un mes per resoldre-les.

D. Aprovat definitivament pel Ple de l’Ajuntament, l’expedient es publicarà 

en el BOIB, resumit per capítols.

E. D’acord amb el que estableix l’article 169.7 del Reial Decret Legislatiu 

2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 

Hisendes Locals, ha d’estar a disposició del públic, als efectes informatius, còpia de 

cadascuna de les modificacions des de la seva aprovació definitiva fins a la 

finalització de l’exercici.

F. Contra aquesta aprovació, d’acord amb l’article 171 del Reial Decret 

Legislatiu 2/2004, de 5 de març, els interessats podran interposar directament 

recurs contenciós administratiu en la forma i els terminis establerts en els articles 

25 a 42 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora d’aquesta Jurisdicció.

Sense perjudici d’això, la interposició d’aquest recurs no suspendrà per si 

mateixa l’efectivitat de l’acte o Acord impugnat.


