Expedient: 2021/863/1641
Informe sobre els requisits de la llei orgànica 2/2012 en l’aprovació de la
liquidació del pressupost de l’exercici pressupostari 2020.
El Consell de Ministres, per acord de 6 d’octubre de 2020, va aprovar solꞏlicitar
al Congrés dels Diputats l’apreciació de les circumstàncies d’emergència
extraordinària per la pandèmia del COVID19, condició necessària per aplicar la
clàusula de salvaguarda que permet suspendre les regles fiscals que conté la
Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i sostenibilitat financera 2/2012, de 27
d’abril.
En data 20 d’octubre de 2020 el Congrés dels Diputats va votar favorablement
l’apreciació d’aquesta circumstància, el que determina la suspensió dels
objectius fixats per acord del Consell de Ministres d’onze de febrer de dos mil
vint.
La suspensió de les regles fiscals ha suposat que el superàvit no hagi de
destinar-se a amortitzar deute, tot i ser possible realitzar aquesta amortització si
la EELL ho considera, de manera que la regla continguda en l’article 32 de la
LOEPSF pot no aplicar-se, a partir del moment en que s’hagin suspès les
regles fiscals, ja que aquestes són el fonament d’aquella regla, que connecta
amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i amb el de deute públic.
Al no ser d’aplicació la regla general, tampoc es necessària la regla especial de
destinar el superàvit a inversions financerament sostenibles.
Per tot el que ha quedat exposat no es exigible l’acompliment de les regles
contingudes en l’article 32 de la LOEPSE en relació al superàvit 2019 i 2020, i
el seu destí en els exercicis 2020 i 2021 respectivament.
Al ser inaplicables, durant els exercicis 2020 i 2021, els objectius d’estabilitat
pressupostaria, deute públic i regla de despesa, no procedeix l’elaboració de
l’informe d’avaluació de l’acompliment dels mateixos, no obstant i a títol
informatiu s’informa de l’acompliment dels mateixos tal i com s’especifica a
continuació:
OBJECTIU D’ESTABILITAT
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A 31 desembre 2020
Drets reconeguts capítols I
a VII

49.586.217,99

CAPÍTOL I

23.619.561,74

CAPÍTOL II

1.623.755,39

CAPÍTOL III

4.352.965,69

CAPÍTOL IV

17.197.853,84

CAPÍTOLV
CAPÍTOL VII

165.476,93
2.626.604,40

AJUSTAMENTS SEC 95:

Ajustament per recaptació
d’ingressos capítol I (+
recaptació exercicis tancats
– pendent de cobrament
exercici corrent)

-2.270.790,00

Ajustament per recaptació
d’ingressos capítol II (+
recaptació exercicis tancats
– pendent de cobrament
exercici corrent)

37.333,38

Ajustament per recaptació
d’ingressos capítol III (+
recaptació exercicis tancats
– pendent de cobrament
exercici corrent

132.504,34

Ajustaments per retenció
liquidació PIE exercici
2008

19.232,76
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Ajustaments per retenció
liquidació PIE exercici
2009

19.165,56

Ajustaments per retenció
liquidació PIE exercici
2017

142.677,14

Consolidació
transferències rebudes
entre Administracions
Públiques

Subvencions pendents de
cobrament a 31 desembre
de 2020 d'Administracions
Públiques

199.892,34

Subvencions cobrades a 31
de desembre de 2020 i no
aplicades a despesa

-498.195,82

AJUSTOS

-2.218.180,30

Ingressos no financers
ajustats

47.368.037,69

Obligacions reconegudes
capítols I a VII

40.113.621,37

CAPÍTOL I

16.670.878,06

CAPÍTOL II

13.655.670,15

CAPÍTOL III

80.593,76

CAPÍTOL IV

5.425.299,40

CAPÍTOL VI

4.266.292,96

CAPÍTOL VII

14.887,04

AJUSTAMENTS SEC 95:
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Despeses realitzades en
exercicis anteriors i
imputades a pressupost
2020

-67.367,42

Despeses realitzades en
exercici 2020 i pendents de
reconèixer a 31 de
desembre de 2020

118.222,32

50.854,90
AJUSTOS

Despeses no financeres
ajustades

Capacitat (+) / Necessitat
de finançament
Sobre els ingressos no
financers ajustats

40.164.476,27

7.203.561,42

15,21%

REGLA DE LA DESPESA

Liquidació pressupost 2019
Obligacions reconegudes en capítols I a VII
liquidació pressupost 2019
(-) Interessos del deute liquidació pressupost
2019
(-) Despeses realitzades en exercicis
anteriors i imputades pressupost 2019

49.555.193,12

-114.869,33

-52.697,03
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(+) Despeses realitzades en exercici 2019
pendents reconeixement a 31/12/19

67.367,42

(-) Despeses finançades amb subvencions
finalistes (ordinari)

-3.691.626,86

(-) Despeses finançades amb subvencions
finalistes (inversions)

-4.588.953,58

Despesa inversió executada 2019 i finançada
amb RLT financerament sostenible
liquidació 2018

-1.994.771,14

TOTAL AJUSTOS

-10.375.550,52

DESPESES NO FINANCERES
AJUSTADES LIQUIDACIÓ 2019 (despesa
computable)

39.179.642,60

Augment taxa de referència (2,8%)

1.097.029,99

LIMITE DESPESES EXERCICI 2020

40.276.672,59

Liquidació pressupost 2020
Obligacions reconegudes en capítols I a VII
liquidació pressupost 2020

40.113.621,37

(-) Interessos del deute liquidació pressupost
2020

-73.524,06

(-) Despeses realitzades en exercicis
anteriors i imputades a pressupost 2020

-67.367,42
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(+) Despeses realitzades en exercici 2020
pendents de reconeixement a 31/12/20

118.222,32

(-) Despeses finançades amb subvencions
finalistes (ordinari)

-4.757.165,79

(-) Despeses finançades amb subvencions
finalistes (inversions)

-284.152,90

TOTAL AJUSTOS

-5.063.987,85

TOTAL DESPESES NO FINANCERES
EXERCICI 2020 AJUSTADES

35.049.633,52

LIMIT DESPESA 2020
Diferència entre el límit despesa 2020 i la
despesa computable liquidació pressupost
2020

5.227.039,07

OBJECTIU DE DEUTE
L’estat del moviment i situació del deute a 31 de desembre de 2020 es el que
figura en l’annex d’aquest informe.
A data 31 de desembre de 2020, el volum de deute públic definit d’acord amb el
Protocol sobre Procediment de Dèficit Excessiu, és de 17.297.245,98 €, que
en relació al volum d’ingressos no financers (49.586.217,99 €) representa un
percentatge del 34,88%.
El deute viu total de l’entitat en relació als ingressos corrents (capítols I a V
Estat d’Ingressos) (46.959.613,59 €) representa un percentatge del 36,83 %.
El percentatge de capital viu (deute amb entitats de crèdit més ajuts caixa
Diputació de Barcelona) 16.874.866,30 € ) sobre ingressos corrents, a 31 de
desembre de 2020, ( 46.959.613,59 € ) calculat segons determinen els articles
53.2 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en relació als
ingressos corrents liquidats en l’exercici és del 35,93 %.
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Esplugues de Llobregat, 29 de gener de 2021
L’INTERVENTOR

Javier Vicen Encuentra
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