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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
10025 Llei orgànica 1/2016, de 31 d’octubre, de reforma de la Llei orgànica 2/2012, 

de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

FELIPE VI

REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei orgànica.
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei orgànica següent i jo la sanciono:

PREÀMBUL

I

L’estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera s’articulen, segons la Llei 
orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, a través 
de principis com ara, entre d’altres, la plurianualitat de la planificació pressupostària, 
compatible amb el principi d’anualitat de l’aprovació i execució dels pressupostos, i la 
transparència per verificar el compliment dels objectius d’estabilitat i dels requeriments 
acordats en la normativa europea.

L’aprovació dels objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic és una part 
intrínseca i fonamental del procés pressupostari. La seva aprovació es fa amb un horitzó 
de mitjà termini, com a expressió del principi de plurianualitat de l’acció pressupostària i 
com a instrument de la planificació de la política fiscal. Dins del principi d’anualitat del 
pressupost, per tant, els objectius es converteixen en garants de l’aplicació pràctica del 
caràcter plurianual de la planificació fiscal d’un govern.

II

Amb data 15 de juliol de 2015 es van publicar en el «Butlletí Oficial de les Corts 
Generals» els objectius d’estabilitat pressupostària per al període 2016-2018, de manera 
que aquests fossin els objectius vigents tant per a l’any en curs com per als dos propers 
exercicis, 2017 i 2018. Aquests objectius eren coherents amb la sendera de consolidació 
fiscal fixada pel Consell de la Unió Europea el 2013.

Posteriorment, el 2 d’agost de 2016, el Consell de la Unió Europea va decidir, en el 
marc del procediment de dèficit excessiu, una revisió de la sendera, i va fixar els objectius 
de dèficit en el 4,6%, 3,1% i 2,2% per als anys 2016, 2017 i 2018, respectivament.

És necessària una revisió dels objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic 
per adequar-los a la nova decisió del Consell de la Unió Europea.

III

L’article 15 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, estableix que, el primer semestre de cada any, el Govern, 
mitjançant un acord del Consell de Ministres, ha de fixar els objectius d’estabilitat 
pressupostària i de deute públic, que posteriorment s’han de sotmetre al Ple del Congrés i 
del Senat per a la seva aprovació. Segons el que preveu l’article 15 de la Llei orgànica 
esmentada, l’acord del Consell de Ministres ha d’incloure el límit de despesa no financera 
del pressupost de l’Estat.

L’actual Govern està en funcions des de la celebració de les eleccions de 20 de 
desembre de 2015, situació que subjecta l’actuació del Govern a certs límits, que preveu 
l’article 21 de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern. D’una banda, ha de limitar 
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la seva gestió al despatx ordinari dels assumptes públics, llevat de casos d’urgència 
degudament acreditats o per raons d’interès general l’acreditació expressa de les quals 
així ho justifiqui; i, en segon lloc, el Govern en funcions no pot aprovar el Projecte de llei de 
pressupostos generals de l’Estat. Aquesta impossibilitat condueix a la pròrroga dels 
pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016, si no s’aprova un pressupost a iniciativa 
d’un nou govern abans del primer dia de l’exercici econòmic corresponent. El Govern en 
funcions no pot aprovar un Projecte de llei de pressupostos generals de l’Estat ni, per tant, 
el límit de despesa no financera, en el sentit que preveu l’article 30 de la Llei orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

La present Llei orgànica, que introdueix una nova disposició addicional setena a la Llei 
orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, 
s’aprova amb la finalitat de permetre la revisió dels objectius d’estabilitat pressupostària i 
de deute públic, per adaptar-los a les decisions del Consell de la Unió Europea, quan un 
govern estigui en funcions segons el que preveu l’article 101.2 de la Constitució i no s’hagi 
produït l’aprovació del límit de despesa no financera del pressupost de l’Estat.

Article únic. Modificació de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera.

S’inclou una nova disposició addicional setena a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, amb la redacció següent:

«Disposició addicional setena. Regles per a l’establiment dels objectius d’estabilitat 
pressupostària i de deute públic per al conjunt d’administracions públiques per 
un govern en funcions.

Quan com a conseqüència d’una decisió de la Unió Europea sigui necessari 
revisar els objectius ja fixats i el govern estigui en funcions de conformitat amb el 
que preveu l’article 101.2 de la Constitució, aquest pot adoptar l’acord al qual es 
refereix l’apartat 1 de l’article 15 d’aquesta Llei. En aquest cas, l’acord esmentat no 
ha d’incloure el límit de despesa no financera del pressupost de l’Estat al qual es 
refereix l’article 30 d’aquesta Llei.»

Disposició final primera. Modificació de la disposició addicional cinquena de la Llei 
27/2014, de 27 de novembre, de l’impost sobre societats.

Amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2016, es 
modifica la disposició addicional cinquena de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de 
l’impost sobre societats, que queda redactada de la manera següent:

«Disposició addicional cinquena. Incidència del règim econòmic fiscal de Canàries 
i de la bonificació per rendes obtingudes a Ceuta o Melilla en el càlcul dels 
pagaments fraccionats.

1. Als efectes del que disposa l’apartat 3 de l’article 40 d’aquesta Llei, es pot 
reduir de la base imposable l’import de la reserva per a inversions a Canàries, que 
regula l’article 27 de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del règim econòmic 
i fiscal de Canàries, que es prevegi efectuar, prorratejada en cadascun dels períodes 
dels 3, 9 o 11 primers mesos del període impositiu i amb el límit màxim del 90 per 
cent de la base imposable de cadascun.

Si l’import de la reserva que efectivament es doti és inferior en més d’un 20 per cent 
de l’import de la reducció en la base imposable efectuada per calcular la quantia de 
cadascun dels pagaments fraccionats elevats a l’any, l’entitat està obligada a regularitzar 
aquests pagaments per la diferència entre la previsió inicial i la dotació efectiva, sense 
perjudici de la liquidació dels interessos i recàrrecs que, si s’escau, siguin procedents.

2. Als efectes del que disposa la lletra a) de l’apartat 1 de la disposició 
addicional catorzena d’aquesta Llei, el resultat positiu que s’hi esmenta s’ha de 
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minorar en l’import de la reserva per a inversions a Canàries que es prevegi efectuar 
d’acord amb el que estableix l’apartat anterior.

Així mateix, aquest resultat positiu s’ha de minorar en el 50 per cent dels 
rendiments que tinguin dret a la bonificació que preveu l’article 26 de la Llei 19/1994.

3. En el cas d’entitats que apliquin el règim fiscal de la Zona Especial Canària, 
que regula el títol V de la Llei 19/1994, als efectes del que disposa la lletra a) de la 
disposició addicional catorzena d’aquesta Llei, no s’ha de computar la part del 
resultat positiu que es correspongui amb el percentatge que assenyala l’apartat 4 de 
l’article 44 de la Llei 19/1994, llevat que sigui procedent aplicar el que disposa la 
lletra b) de l’apartat 6 de l’article esmentat, cas en què el resultat positiu a computar 
s’ha de minorar en l’import que resulti d’aplicar el que disposa aquesta lletra.

4. Als efectes del que disposa la lletra a) de l’apartat 1 de la disposició 
addicional catorzena d’aquesta Llei, el resultat positiu que s’hi esmenta s’ha de 
minorar en el 50 per cent de la part del resultat positiu que es correspongui amb 
rendes que tinguin dret a la bonificació que preveu l’article 33 d’aquesta Llei.

5. El que disposen els apartats 2, 3 i 4 d’aquesta disposició és aplicable als 
pagaments fraccionats el termini de declaració dels quals hagi començat a partir de 
l’entrada en vigor del Reial decret llei 2/2016, de 30 de setembre, pel qual 
s’introdueixen mesures tributàries dirigides a la reducció del dèficit públic.»

Disposició final segona. Autorització per a la formalització de garanties.

Segons el que estableixen l’article 111 i el capítol V del títol IV de la Llei 47/2003, 
de 26 de novembre, general pressupostària, en relació amb els termes del contracte de 
crèdit sindicat subscrit amb data 24 de juny de 2009 i novat amb data 10 de maig de 2016 a 
favor de Bilbao Ría 2000, SA, s’autoritzen l’entitat pública empresarial Administrador 
d’Infraestructures Ferroviàries (ADIF) i SEPES Entitat Pública Empresarial de Sòl perquè 
formalitzin les garanties corresponents a través de la subscripció de les oportunes cartes 
de conformitat o de patrocini sol·licitades per les entitats financeres.

Igualment, s’autoritzen l’entitat pública empresarial Administrador d’Infraestructures 
Ferroviàries (ADIF) i SEPES Entitat Pública Empresarial de Sòl perquè assumeixin els 
compromisos plurianuals que aprovin tots els socis de Bilbao Ría 2000, i perquè efectuïn les 
aportacions necessàries a favor d’aquesta entitat per materialitzar els compromisos esmentats.

De la mateixa manera, es faculta el Govern perquè, mitjançant un reial decret, autoritzi a les 
entitats públiques empresarials Renfe Operadora, ADIF Alta Velocitat i ADIF la formalització de 
garanties a través de la subscripció de cartes de conformitat o de patrocini sol·licitades per les 
entitats financeres en relació amb les societats d’integració del ferrocarril.

Disposició final tercera. Preceptes amb caràcter de llei ordinària.

Les disposicions finals primera i segona d’aquesta Llei tenen el caràcter de llei ordinària.

Disposició final quarta. Entrada en vigor.

Aquesta Llei orgànica entra en vigor el mateix dia de la seva publicació en el «Butlletí 
Oficial de l’Estat».

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que compleixin aquesta Llei orgànica 

i que la facin complir.

Madrid, 31 d’octubre de 2016.

FELIPE R.

El president del Govern,
MARIANO RAJOY BREY
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