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NT 
DEL SEGON TRIMESTRE DEL PRESSUPOST 2020 AMB MOTIU DE LA SEVA REMISSIÓ AL 

 
 
 
Antecedents: 
 
En data 30 d 2019, general per a 

20.  
 
Amb motiu de la tramesa de 20, pel que fa al segon trimestre, en 

 l estabilitat, de la 
regla de la despesa i del límit del deute. 
 
Cal tenir en compte que es treballa amb previsi
efectuat la liquidació del pressupost. 
 
Fonaments de dret: 
 

  
 Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la que es modifica la Ordre HAP/2105/2012, 

previstes a la LO 2/2012. 
 Reglament UE Nº 549/2013, del Parlament Europeu i del Consell de 21 de maig de 2013, 

relatiu al Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals de la Unió Europea (SEC-10).  
 
 

 
 

 

 

despeses i ingressos de les Entitats Locals hauran de realitzar-se sota el compliment del principi 
 

 

computada, al llarg del cicle econòmic, en termes de capacitat 
definició continguda al Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC-10). 
 

pressupost de 2020, una vegada realitzats els ajustaments SEC-10, que seguidament es detallen, 
presenta el següent resultat: 



 
 
AJUSTOS SEC   (Estimación a final de ejercicio)

GR000 Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 1 219.455,81-           
GR000b Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 2 158.283,45-           
GR000c Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 3 89.877,90-              
GR001 (+) Ajuste por liquidacion PTE - 2008 44.375,88              
GR002 (+) Ajuste por liquidacion PTE - 2009 69.440,04              
GR006 Intereses
GR006b Diferencias de cambio
GR015 (+/-) Ajustes por grado de ejecución del gasto

GR009 Inversiones realizadas por Cuenta Corporacion Local (2)
GR004 Ingresos por Ventas de Acciones (priva zaciones)
GR003 Dividendos y Par cipacion en beneficios

GR016 Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union Europea

GR017 Operaciones de permuta financiera (SWAPS)

GR018 Operaciones de reintegro y ejecucion de avales
GR012 Aportaciones de Capital
GR013 Asunción y cancelacion de deudas
GR014 Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a 

presupuesto (413 según Orden HAC/1364/2018)
GR008 Adquisiciones con pago aplazado
GR008a Arrendamiento financiero
GR008b Contratos de asociacion publico privada (APP's)
GR010 Inversiones realizadas por cuenta de otra Administracion 

Publica (3)
GR019 Prestamos
GR020 Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a 

presupuesto
GR021 Consolidación de transferencias con otras AAPP
GR099 Otros (1)

Total ajustes a Presupuesto de la En dad  
 
 
En conseqüència, el resultat és de necessitat de finançament segons detall: 
 

Diferència entre ingressos i despeses no financeres 

CAPACITAT/NECESSITAT DE FINANÇAMENT (+/-)

Concepte Import

Ingressos no financers previstos a liquidar exercici

Despeses no financeres previstes a liquidar exercici

 
 
 
 
 
Avaluació del compliment de la regla de la despesa 
 

 variació de la despesa computable, que en principi no podrà superar 
 

%. 
 

, als efectes previstos al paràgraf anterior, els recursos no 
financers definits en termes del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals, exclosos els 
interessos del deute, la despesa no discrecional en prestacions per atur, la despesa finançada 
amb part de la despesa finançada amb fons finalistes procedents de la 



Autònomes i a les Corporacions locals vinculades als sistemes de finançament.  
 

fórmula:  
 
T.V. Despesa computable (%) = ((Despesa computable any n / Despesa computable any n-1) -1 ) * 
100 
 

ment va aprovar un Pla Econòmic i Financer pel 
període 2019-2020, per incompliment de la regla de la despesa en la liquidació de 2018, motiu pel 
qual el nou límit establert de la regla de la despesa pel 2020 és el que es va estipular en el Pla i 
que era de 21.844.731,43  
 
Donat aquest límit, 
 

 
 
 
 
Avaluació del nivell de deute viu al final del període. 
 
 

l final del període, que es situa en:  
 
 Deute viu al final del període

DRN de cap. 1 a 5 

25,40%

 110%

Ràtio endeutament

Límit  
 
 
 
 
 
Conclusió  
 

ria, de la regla de la 
   

 
 
 
 
El Masnou, 
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