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INFORME D’INTERVENCIÓ DEL CÀLCUL DE L’ESTABIBLITAT PRESSUPOSTÀRIA I LA 
SOSTENIBILITAT FINANCERA DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2021

Aquesta Intervenció, en virtut de les atribucions de control citades i establertes en l'article 213 
del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març i desenvolupades pel Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es 
regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local; i en atenció a les 
facultats recollides en l'article 4.1.b.6è del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es 
regula el Règim Jurídic dels Funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter 
nacional, emeto el següent:

INFORME

1. Antecedents

En data 26 de novembre de 2020 l’Alcalde va resoldre sotmetre el pressupost general a 
informe de la Intervenció.

2. Fonaments jurídics

Es fonamenta en la normativa reguladora del principi d'estabilitat pressupostària al sector públic 
local, de càlcul de la regla de despesa i de les obligacions de subministrament d'informació.

• Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 
(LOEPSF).

• Ordre Ministerial HAP/2015/2012, d'1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes en la LOEPSF (OM).

• Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, (TRLRHL) que aprova el Text Refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals, en relació amb el Principi d'Estabilitat 
Pressupostària.

• Manual de càlcul del dèficit en comptabilitat nacional adaptat a les corporacions locals, 
publicat per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, Ministeri d'Economia i 
Hisenda.

• Guia per a la determinació de la Regla de Despesa de l’article 12 de la LOEPSF per 
corporacions locals, 3a edició. IGAE (12/03/2013).

• Reglament núm.549/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig 
(DOCE.26-06-2013), que aprova el SEC 2010.

• Manual del SEC 95 sobre el Dèficit Públic i el Deute Públic, publicat per Eurostat.
• Reglament 2223/1996 del Consell de la Unió Europea.
• Reglament 2516/2000, del Consell de la Unió Europea
• Acord del Consell de Ministres de 6 d’octubre de 2020, de la suspensió de les regles 

fiscals per als exercicis 2020 i 2021, ratificat pel Ple del Congrés dels Diputats del 20 
d’octubre
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3. Càlcul de l'estabilitat pressupostària

Tot i que els objectius d'estabilitat, deute públic i la regla de despesa, aprovats pel Govern l'11 
de febrer de 2020 són inaplicables per estar aprovada la seva suspensió, als pressupostos de 
les Entitats locals els continua sent d'aplicació la normativa pressupostària continguda en el 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març i la seva normativa de desenvolupament i per tant, el principi d'estabilitat 
pressupostària.

Aquest càlcul, que es realitzarà a efectes informatius, no assortirà cap efecte durant l’exercici 
2021 per estar l'objectiu d'estabilitat pressupostària suspès.

 El càlcul del superàvit o dèficit financer s'obté de la diferència entre les previsions d'ingressos 
dels capítols 1 a 7 dels estats d'ingressos i els crèdits inicials dels capítols 1 a 7 de l'estat de 
despeses, d’acord amb el següent detall:

Pressupost propi de la Corporació

INGRESSOS DESPESES
CAPITOL CONCEPTE AJUNTAMENT CAPITOL CONCEPTE AJUNTAMENT

1 Impostos directes 3.392.500,00 1 Despeses de personal 3.700.685,00

2 Impostos indirectes 110.000,00 2 Despeses béns corrents 
i serveis

3.175.400,00

3 Taxes i altres impostos 1.593.220,00 3 Despeses financeres 8.500,00

4 Transferències corrents 2.589.985,00 4 Transferències corrents 648.565,00

5 Ingressos patrimonials 200.545,00 5 Fons de contingència 0,00

6 Alienació inversions 100.000,00 6 Inversions reals 1.609.350,00

7 Transferències capital 291.250,00 7 Transferències capital 0,00

TOTAL 8.277.500,00  TOTAL 9.142.500,00

Pressupost del Patronat Municipal de la Residència Josep Baulida

INGRESSOS DESPESES
CAPITOL CONCEPTE RESIDÈNCIA CAPITOL CONCEPTE RESIDÈNCIA

1 Impostos directes 0,00 1 Despeses de personal 1.122.500,00

2 Impostos indirectes 0,00 2 Despeses béns corrents 
i serveis

245.700,00

3 Taxes i altres impostos 642.895,00 3 Despeses financeres 1.000,00

4 Transferències corrents 730.000,00 4 Transferències corrents 4.800,00

5 Ingressos patrimonials 1.105,00 5 Fons de contingència 0,00

6 Alienació inversions 0,00 6 Inversions reals 0,00

7 Transferències capital 0,00 7 Transferències capital 0,00

TOTAL 1.374.000,00  TOTAL 1.374.000,00

Per verificar l'autenticitat d'aquest document podeu consultar la web

Codi Segur de Validació b5cb2eb20c004e91a9ce0740ee3cdb83001

Url de validació https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=060

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

Signatura 1 de 1

Consol Butinyac
Font

16/12/2020 Interventora



Pressupost consolidat

INGRESSOS

C A P IT OL CONCEPTE AJUNTAMENT RESIDÈNCIA CONSOLIDACIÓ TOTAL
1 Impostos directes 3.392.500,00 0,00 0,00 3.392.500,00

2 Imposots indirectes 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00

3 Taxes i altres impostos 1.593.220,00 642.895,00 0,00 2.236.115,00

4 Transferències corrents 2.589.985,00 730.000,00 0,00 3.319.985,00

5 Ingressos patrimonials 200.545,00 1.105,00 0,00 201.650,00

6 Alienació inversions 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

7 Transferències capital 291.250,00 0,00 0,00 291.250,00

8.277.500,00 1.374.000,00 0,00 9.651.500,00

DESPESES

C A P IT OL CONCEPTE AJUNTAMENT RESIDÈNCIA CONSOLIDACIÓ TOTAL
1 Despeses de personal 3.700.685,00 1.122.500,00 0,00 4.823.185,00

2 Despeses béns corrents i 
serveis

3.175.400,00 245.700,00 0,00 3.421.100,00

3 Despeses financeres 8.500,00 1.000,00 0,00 9.500,00

4 Transferències corrents 648.565,00 4.800,00 0,00 653.365,00

6 Inversions reals 1.609.350,00 0,00 0,00 1.609.350,00

7 Transferències capital 0,00 0,00 0,00 0,00

9.142.500,00 1.374.000,00 0,00 10.516.500,00

L’article 11 de la Llei Orgànica 2/2012, en l punt 6, diu que per al càlcul del dèficit estructural 
s’aplicarà la metodologia utilitzada per la Comissió Europea en el marc de la normativa 
d’estabilitat pressupostària.

Càlcul de la capacitat/necessitat de finançament

+ Total ingressos pressupostaris dels capítols 1 a 7 9.651.500,00

- Total despeses pressupostàries dels capítols 1 a 7 10.516.500,00

= Saldo pressupostari no financer -865.000,00

= Necessitat de finançament 865.000,00

S’entendrà per estabilitat pressupostària la posició d’equilibri financer.

A nivell consolidat, la suma dels capítols 1 a 7 del pressupost d'ingressos, és inferior  a la suma 
dels capítols 1 a 7 de despeses. És a dir, els ingressos dels capítols 1 a 7 del pressupost són 
insuficients per finançar les despeses d'aquests capítols del pressupost de despeses, la qual 
cosa representa una situació de dèficit pressupostari.
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El pressupost incompleix amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària. No obstant això, es fa 
constar que d’acord amb la suspensió de les regles fiscals per als exercicis 2020 i 2021, 
aprovada pel Consell de Ministres de 6 d’octubre de 2020 i ratificada pel Ple del Congrés dels 
Diputats del 20 d’octubre, no existeix l’obligació d’elaborar un pla economicofinancer.

4. Càlcul de la sostenibilitat financera

Igualment els serà d'aplicació als pressupostos de les Entitats locals el principi de sostenibilitat 
financera, doncs la suspensió de les regles fiscals, en concret de l'objectiu de deute públic, no 
implica renunciar a la prudència en la gestió financera, sent plenament aplicable el principi de 
sostenibilitat financera, en termes de deute financer.

S'entendrà per sostenibilitat financera la capacitat per finançar compromisos de despesa 
presents i futurs dins dels límits de dèficit, deute públic i morositat de deute comercial.

El deute financer ha de mesurar-se en termes de volum de deute viu i del límit d'endeutament a 
l'efecte del règim d'autorització de noves operacions de crèdit establert en els articles 52 i 53 
del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març i la Disposició Final 31ª de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de 
pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2013.

Aquest càlcul del deute financer, tal com disposa l'article 15 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 
d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació 
previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera, ha d'efectuar-se anualment, en  l'aprovació del pressupost i la seva liquidació.

El càlcul del deute financer igualment es realitzarà a efectes informatius, i no assortirà cap 
efecte durant aquest període, més enllà de conèixer els límits establerts en la normativa per 
concertar noves operacions d'endeutament a llarg termini.

Atès que per a l'Administració Local no s'ha establert en termes d'ingressos no financers 
l'objectiu, resulta d'aplicació allò que ja establia el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals en el seu article 53.

La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera, estableix en la Disposició Transitòria Primera que s’hauran de complir els límits 
establerts en els articles 11 i 13 d’aquesta Llei (ràtio del deute viu menor o igual del 75% sobre 
els ingressos liquidats), 

L’article 18.2 de la mateixa Llei 2/2012, “Mesures automàtiques de prevenció” diu que quan el 
volum de deute públic se situï per sobre del 95% dels límits establerts en l’article 13.1 
d’aquesta Llei ( ràtio del deute viu superior al 71,25%), les úniques operacions d’endeutament 
permeses a l’Administració Pública seran les de tresoreria.

Càlcul dels ingressos corrents previstos a 31/12/2021
(+) RD nets corrents estimats(cap. 1 a 5 ingressos) 7.886.250,00
(-) RD nets corrents afectats estimats (ccee/qquu) 0,00
= Total RD nets corrents ajustats estimats a 31/12/2020 7.886.250,00
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Càlcul del nivell de deute viu previst a 31/12/2021
(+) Deute viu a 31/12/2020 ( operacions a llarg i curt termini) 1.873.428,60
(+) Previsió noves operacions deute previstes 2021 1.215.000,00
(-) Amortització 2021 ( cap. 9 de despeses) 350.214,28
= Total Deute viu previst a 31/12/2021 2.738.214,32

Per tant, el càlcul del rati deute viu és el següent:

Total deute viu previst a 31/12/2021                      =          34,72%                                               
Total RD nets corrents ajustats estimats a 31/12/2021

El nivell de deute és d’un 34,72%, i per tant, estaria per sota del 110% dels ingressos corrents, 
límit previst segons l'article 53 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Es compleix l'objectiu del deute públic.

5. Conclusió

El resultat té efectes informatius.

Consol Butinyac Font
Interventora acctal.

Llagostera, a la data de la signatura electrònica
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