INFORME DE COMPLIMENT DELS REQUERIMENTS DE LA LLEI ORGÀNICA
2/2012 A LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2021
Controls de la Llei Orgànica 2/2012
D’acord amb l’article 3 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF en endavant), “l’elaboració,
aprovació i execució dels pressupostos i altres actuacions que afectin les
despeses o ingressos dels diferents subjectes compresos en l’àmbit d’aplicació
d’aquesta Llei s’ha de fer en un marc d’estabilitat pressupostària, coherent amb la
normativa europea”.
L’article 6 de la LOEPSF exigeix que “el pressupost i la liquidació han de contenir
informació suficient i adequada que permeti verificar la seva situació financera, el
compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i de sostenibilitat financera i
l’observança dels requeriments acordats en la normativa europea en aquesta
matèria”. Per tant, aquesta informació no és solament per l’acte d’aprovació, sinó
que forma part del mateix expedient de liquidació.
Els controls a validar, atenent al que determina l’article 21 són l’objectiu d’estabilitat
pressupostària, la regla de la despesa i l’objectiu de deute públic.
Objectiu d’estabilitat
L’article 11 especifica que l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i
altres actuacions que afectin les despeses o ingressos de les administracions
públiques i altres entitats que formen part del sector públic s’ha de sotmetre al
principi d’estabilitat pressupostària.
D’acord amb les xifres de la liquidació de l’exercici 2021, la capacitat o necessitat
de finançament calculada amb els criteris del SEC95, és:
A 31
desembre
2021
Drets reconeguts capítols I a VII

53.135.793,8
5

CAPÍTOL I

22.777.047,50

CAPÍTOL II

3.322.730,18

CAPÍTOL III

8.242.407,03

CAPÍTOL IV

17.514.128,65

CAPÍTOL V

69.125,38

CAPÍTOL VI

991.466,69

CAPÍTOL VII

218.888,42

AJUSTAMENTS SEC 95
Ajustament per recaptació d'ingressos capítol I
(+recaptació exercicis tancats - pendent
decobrament exercici corrent)

114.931,76

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

22.613,75

Ajustament per recaptació d'ingressos capítol
III(+recaptació exercicis tancats - pendent de
cobrament exercici corrent)

-197.437,77

Ajustaments per retenció liquidació PIE
exercici2008

19.232,76

Ajustaments per retenció liquidació PIE exercici
2009

19.165,56

Consolidació transferències rebudes
entreAdministracions Públiques

0,00

AJUSTAMENTS

-21.493,94

Ingressos no financers ajustats

53.114.299,91
A 31
desembre
2021

Obligacions reconegudes capítols I a VII

44.131.747,59

CAPÍTOL I

17.245.243,02

CAPÍTOL II

15.169.802,76

CAPÍTOL III

68.445,18

CAPÍTOL IV

5.447.813,88

CAPÍTOL VI

6.200.442,75

CAPÍTOL VII

AJUSTAMENTS SEC 95
Despeses realitzades en exercicis
anteriors iimputades a pressupost 2021
Despeses realitzades en exercici 2021 i
pendentsde reconèixer a 31 de desembre de
2021

-118.222,32
9.417,82

AJUSTAMENTS

-108.804,50

Despeses no financeres ajustades

44.022.943,09

Capacitat (+) / Necessitat de finançament

9.091.356,82

Sobre els ingressos no financers ajustats

17,12%

Amb els objectius aplicats des de l’entrada en vigor de la LO 2/2012, la
Corporació Local compleix amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària. Aquest
compliment és merament informatiu en suspendre’s les regles fiscals per a
l’exercici 2021.
Regla de la despesa
L’article 12 especifica que “La variació de la despesa computable de l’Administració
Central, de les comunitats autònomes i de les corporacions locals, no podrà
superar la taxa de referència de creixement del producte interior brut a mig
termini de l’economia espanyola.... Correspon al Ministeri d’Economia i
Competitivitat calcular la taxa de referència de creixement del producte interior brut
de mig terminide l’economia espanyola.”
D’acord amb el mateix article anterior, “s’entén per despesa computable als
efectes que preveu l’apartat anterior, les despeses no financeres definides en
termes del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals, exclosos els
interessos del deute, la despesa no discrecional en prestacions per desocupació,
la part de la despesa finançada amb fons finalistes procedents de la Unió
Europea o d’altres administracions públiques i les transferències a les comunitats
autònomes i a les corporacions locals vinculades als sistemes de finançament”.
No obstant, “quan s’aprovin canvis normatius que suposin augments permanents
de la recaptació, el nivell de despesa computable resultant de l’aplicació de la
reglaen els anys en què s’obtinguin els augments de recaptació podrà augmentar
en laquantia equivalent”.
Entenem per canvis normatius els següents aspectes:
•

Impacte econòmic per modificació de coeficient fiscals, taxes, preus
públics,bonificacions, exempcions,....

•

Impacte econòmic per variació de bases tributàries: Increment anual
debases fiscals, revisió cadastral i implantació de noves taxes i preus
públics.

D’acord amb les xifres de la liquidació del pressupost, la variació de la
despesacomputable de l’Ajuntament en l’exercici 2021 ha estat:
REGLA DE LA DESPESA 2020
Liquidació
pressupost
2020
TOTAL DESPESES NO FINANCERES EXERCICI
2020
AJUSTADES (Despesa computable)

34.998.749,60

REGLA DE LA DESPESA 2021
Liquidació
pressupost
2021
Obligacions reconegudes en capítols I a VII
liquidaciópressupost 2021

44.063.302,41

(-) Interessos del deute liquidació pressupost 2021
(-) Despeses realitzades en exercicis
anteriors iimputades a pressupost 2021
(+) Despeses realitzades en exercici 2021 pendents
dereconeixement a 31/12/2021
(-) Despeses finançades amb fons finalistes
procedentsde la Unió Europea o d'altres
Administracions Públiques

9.417,82
-3.644.104,19

Unió Europea
Estat
Comunitat Autònoma

-2.170.882,43

Diputacions

-807.885,84

Altres Administracions Públiques

-665.335,92

Despesa inversió executada 2021 i finançada amb
RLTfinancerament sostenible 2020

TOTAL DESPESES NO FINANCERES EXERCICI
2021
AJUSTADES (Despesa computable)

-101.097,92

40.327.518,12

Actualment no s’avalua el compliment de la regla de despesa d’acord amb la

LO2/2012, atès que les regles fiscals per als exercicis 2020 i 2021 es troben
suspeses

per Acord de Consell de Ministres de 6 d’octubre de 2020 i tenint en compte l’Acord
del Congrés de Diputats de 20 d’octubre de 2020.
Objectiu de deute
La LOEPSF, determina els límits d’endeutament de les administracions locals. Així
en el seu article 13 indica que:
“1. El volum de deute públic, definit d’acord amb el Protocol sobre procediment
de dèficit excessiu, del conjunt d’administracions públiques no podrà superar el
60% del producte interior brut nacional expressat en termes nominals, o el que
s’estableixi per la normativa europea. Aquest límit es distribuirà d’acord amb els
següents percentatges, expressat en termes nominals del producte interior brut
nacional: 44% per l’administració central, 13% per al conjunt de comunitats
autònomes i 3% per al conjunt de corporacions locals...
2.- L’Administració pública que superi el límit de deute públic no podrà realitzar
operacions d’endeutament net.”
Donat que el límit de l’article 13 és a nivell de sector local, cal entendre que el
compliment de l’objectiu de deute públic a nivell d’entitat local requereix
desplegament reglamentari per a la seva implantació efectiva, segons la nota
informativa de data 9 de gener de 2013 de la Direcció General de Política
Financera, Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya.
Per a l’Administració Local no s’ha establert en termes d’ingressos no financers
l’objectiu del límit del deute per a aquest any i, per tant, resulten d’aplicació els
límits que estableix l’article 53 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març
pelqual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
L’estat del moviment i situació del deute a 31 de desembre de 2021 és el que
figuraen l’annex d’aquest informe.
El percentatge del deute viu (deute amb entitats de crèdit més ajuts caixa
Diputació de Barcelona) (17.631.050,29 €) sobre ingressos corrents, a 31 de
desembre de 2021, (49.114.584,29 €) calculat segons determinen els articles 53.2
i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en relació amb els
ingressos correntsliquidats en l’exercici és del 35,90%.
Conclusió sobre els controls
Dels càlculs anteriors es desprèn que:
•

No s’avalua el compliment de les regles fiscals d’estabilitat pressupostària
iregla de la despesa atenent que les regles fiscals es troben suspeses per
als

•
•
•

exercicis 2020 i 2021 d’acord amb l’Acord del Consell de Ministres de
6 d’octubre de 2020 i tenint en compte l’Acord del Congrés dels Diputats de 20
d’octubre de 2020.
El volum del deute viu a 31 de desembre de 2021, amb entitats de crèdit i
AjutsCaixa Diputació de Barcelona, és de 17.631.050,29 €.
A títol informatiu, es constata que la diferència entre la despesa computable
de 2021 és superior en 5.328.768,52 € respecte la despesa computable de
2020.
El volum total de deute viu és de 17.631.050,29 €, que representa el 35,90%
dels ingressos corrents; en conseqüència, per a la concertació de noves
operacions de crèdit no s’exigirà l’autorització, sinó la simple comunicació a la
Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor del
Departament d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, organisme
que té atribuïda la tutela financera dels ens locals.
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