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INFORME D’INTERVENCIÓ CPNP 09-2022  
 
Compliment dels requeriments de la Llei Orgànica 2/2012 a la liquidació del pressupost de 
l’exercici 2021 

 

EXPT.: X2022003348 

 
 

I. LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
 

 RDL 2/2004, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals (TRLRHL) 

 LO 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera 
(LOEPSF) 

 RD 1463/2007, pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 
18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat Pressupostaria, en la seva aplicació als 
ens locals 

 Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions 
de subministrament d’informació previstes a la LOEPSF 

 Real Decret 500/1990, de 20 d’abril 

 Ordre 3565/2008, de 3 de desembre, per la que s’aprova l’estructura dels 
pressupostos dels ens locals 

 Bases d’Execució del Pressupost 

 Manual del Càlcul del Dèficit Públic adaptat a les Corporacions Locals, publicat 
per la IGAE 

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

 Manual SEC 95 sobre el Dèficit Públic i el Deute Públic, publicat per Eurostat 
 
 

II. INFORME 
 

D’acord amb l’article 3 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 de 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, l’objectiu de deute públic i la regla de despesa . 
 
 



El Consell de Ministres, de data 06 d’octubre de 2020, va aprovar un Acord per establir el 
límit de la regla de despesa no financera de l’Estat pel 2021 per tal d’assentar les bases 
per la reconstrucció social i econòmica del país amb una xifra que no admet una 
comparació homogènia amb exercicis anteriors amb el context de pandèmia en el es va 
elaborat.  
 
Així mateix, el mateix acord, contemplava la supressió de les regles fiscals en 2020 i 
2021, mesura extraordinària que es va adoptar, com s’ha dit, en un escenari de 
pandèmia, amb l’objectiu de posar a disposició del conjunt de les administracions 
públiques totes les eines possibles per fer front a l’emergència sanitària i al mateix temps, 
permetre una flexibilitat fiscal que permetés a la vegada, impulsar la recuperació 
econòmica i social. 
 
Per aquest motiu, el Govern va sol·licitar al Congrés l’apreciació de si Espanya es trobava 
en aquesta situació d’emergència que permetés adoptar les mesures excepcionals 
contemplades en la Constitució i en la Llei d’Estabilitat.  
 
El Congrés dels Diputats, en el Ple de 20 d’octubre de 2020, va apreciar aquesta situació. 
 
Posteriorment, el Consell de Ministres, de data 27 de juliol de 2021, va acordar sol·licitar 
al Congrés dels diputats l’apreciació de la situació d’emergència extraordinària prevista a 
l’article 135.4 de la Constitució, que comporta la pròrroga de la suspensió de les regles 
fiscals per a l’exercici 2022. 
 
El Congrés dels Diputats, en el Ple de 13 de setembre de 2021, ha apreciat aquesta 
situació. 
 
Com a conseqüència de la suspensió de les regles fiscals, les entitats locals poden fer ús 
dels seus romanents i contribuir així a la recuperació econòmica i social. No obstant això, 
es recomana destinar el romanent de tresoreria per a despeses generals al finançament 
de despeses de caràcter no recurrent atès que el romanent és un recurs no recurrent. 
Amb caràcter previ, cal tenir en compte els criteris generals d’utilització del romanent de 
tresoreria per despeses generals de signe positiu que es detallen a l’apartat 13 de la nota 
informativa de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor, de 24 de 
gener de 2022 sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a l’exercici 2022 i 
que són: 
 

1) Sanejament de les obligacions o devolucions d’ingressos pendents d’aplicar al 
pressupost. 

2) Compliment dels compromisos de despesa assumits per l’existència de romanents 
de crèdit incorporables. 

3) Compliment del termini legal de pagament a proveïdors 
4) En darrer terme, es recomana destinar-ho a reduir endeutament en termes nets. 

 

La suspensió de les regles fiscals, per tant, no suposa que desaparegui la responsabilitat 
fiscal, motiu pel qual s’analitzen igualment en aquest informe 
 
 

1. OBJECTIU D’ESTABILITAT 

 
 
L’estabilitat pressupostaria es mesura en termes de capacitat o necessitat de finançament 
conforme al Sistema Europeu de Comptes, concretament l’article 3 de la LOEPSF 
disposa que: 
 



“1. La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que 
afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de 
esta Ley se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa 
europea. 

2. Se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación 
de equilibrio o superávit estructural. 

3. En relación con los sujetos a los que se refiere el artículo 2.2 de esta Ley se entenderá por 

estabilidad presupuestaria la posición de equilibrio Financiero.” 

 
Pot definir-se el concepte d’estabilitat pressupostaria com l’existència d’un equilibri en 
termes pressupostaris entre els ingressos i les despeses de naturalesa no financera, en 
termes de comptabilitat nacional, de forma que, si els ingressos no financers supera les 
despeses no financeres, tindríem capacitat de finançament i si el cas fos a la inversa, és 
a dir, les despeses superiors als ingressos llavors estaríem davant una situació de 
necessitat de finançament, pel que existiria inestabilitat, sens perjudici les qual, si no es 
superen els límits fixats pel Govern per cada exercici econòmic no seria necessari 
tramitar un Pla econòmic financer. 
 
L’article 15 de la LOPESF especifica que “En el primer semestre de cada any, el Govern, 
mitjançant acord del Consell de Ministres, a proposta del ministre d'Hisenda i 
Administracions Públiques i previ informe del Consell de Política Fiscal i Financera de les 
comunitats autònomes i de la Comissió Nacional d'Administració Local, fixarà els 
objectius d’estabilitat pressupostària, en termes de capacitat o necessitat de 
finançament”. 
 
L’acord del Consell de Ministres acordà l’objectiu d’estabilitat pressupostaria d’equilibri 
(0,0) per a 2020 al Ens Locals. 
 
D’acord amb l’anterior, l’estabilitat pressupostaria s’aconsegueix quan la suma dels 
capítol 1 a 7 de l’Estat d’ingressos és igual o superior a la suma dels capítols 1 a 7 de 
l’estat de despeses. En aquest cas es posaria de manifest una Capacitat de Finançament 
i en cas contrari, si les despeses són majors que els ingressos, reflectiria una Necessitat 
de Finançament. 
 
Pel càlcul de l’Estabilitat pressupostaria és necessari dur a terme una sèrie d’ajustos 
derivats de l’existència de diferencies d’imputació entre la comptabilitat pressupostaria del 
ens locals i els criteris de Comptabilitat Nacional (SEC). Aquests ajustos es realitzen els 
termes marcats pel Manual de Càlcul del Dèficit Públic publicat per la IGAE. 
 
D’acord amb les xifres de la liquidació del pressupost, la capacitat o necessitat de 
finançament calculada amb els criteris del SEC95, és la següent: 
 
 
 
Pressupost d’INGRESSOS  
 

  Capítol 
Previsions 
definitives 

Drets 
reconeguts 
totals 

1 Impostos directes 11.319.068,12 12.302.996,26 

2 Impostos indirectes 300.000,00 268.784,61 

3 Taxes i altres 4.193.321,00 4.833.072,34 

4 Transferències corrents 7.991.997,07 8.406.543,62 



5 Ingressos patrimonials 422.467,63 145.355,61 

6 Alienació d'inversions 0,00   

7 Transferències de capital 928.485,29 276.351,56 

8 Actius financers 5.810.939,82   

9 Passius financers 3.263.658,66 2.214.946,08 

  Total 34.229.937,59 28.448.050,08 

 
 
 
Pressupost de DESPESES 
 
 

  Capítol Crèdits totals 
Obligacions 
reconegudes 
netes 

1 Personal 11.729.820,93 11.059.668,86 

2 Béns corrents i serveis 11.137.286,38 9.685.141,24 

3 Despeses financeres 34.550,00 31.186,82 

4 Transferències corrents 2.852.717,72 2.156.216,71 

5 Fons de contingència 25.000,00   

6 Inversions 7.048.398,66 2.162.400,17 

7 Transferències de capital 11.000,00 0,00 

8 Actius financers 156.000,00 156.000,00 

9 Passius financers 1.235.163,90 1.234.982,45 

    34.229.937,59 26.485.596,25 

 
 
 
 
Ajustaments SEC a la capacitat/necessitat de finançament: 
 

Codi Manual 

Descripció 

Ajuntament 

Pressupost 
incial Liquidació 

GR000a III.1 Ajust per recaptació ingressos Capítol 1 -113.190,68 26.149,57 

GR000b III.1 Ajust per recaptació ingressos Capítol 2 -3.000,00 9.057,09 

GR000c III.1 Ajust per recaptació ingressos Capítol 3 -41.933,21 -141.994,88 

GR001   (+) Ajuste por liquidación PTE - 2008 44.375,88 44.375,47 

    (+) Ajuste por liquidación PTE - 2009 69.440,04 69.440,49 

    (+) Ajuste por liquidación PTE - 2019   -293.236,00 

GR003 III.8 Dividendos y Participación en beneficios     

GR004 III.7 Ingresos por ventas de acciones (privatizaciones)     

GR006a III.3 Intereses   -459,69 

GR006b   Diferencias de cambio     

GR008   Adquisiciones con pago aplazado     

GR008a   Arrendamiento financiero     



GR008b   Contratos de asociación publico privada (APP's)     

GR009   
Inversiones realizadas por cuenta de la 
Corporación Local     

GR010 III.5 
Inversiones realizadas por la corporación local por 
cuenta de otra Administración Publica     

GR012 III.12 Aportaciones de capital a empresas públicas   0,00 

GR013 III.13 
Asunción y cancelación de deudas de empresas 
públicas     

GR014 III.14 
Gastos realizados en el ejercicio i pendientes de 
aplicación al presupuesto corriente 100.000,00 

-250.346,77 

GR015   Ajuste por grado de ejecución del gasto 58.622,92   

GR016 III.9 
Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union 
Europea     

GR017 III.10 Operaciones de permuta financiera (SWAPS)     

GR018 III.11 Operaciones de reintegro y ejecución de avales     

GR019   Prestamos     

GR020   
Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a 
presupuesto   16.601,02 

GR021 III.6 
Consolidación de transferencias con otras 
Administraciones Públicas     

GR099   Otros (1)     

    TOTAL 114.314,95 -520.413,70 

 
 
 
 
 
CAPACITAT/NECESSITAT DE FINANÇAMENT: 
 
 
  Pressupost inicial Liquidació 

INGRESSOS NO FINANCERS 24.313.912,27 25.701.315,70  

DESPESES NO FINANCERES 24.313.912,27 25.094.613,80  

SALDO OPERACIONS NO FINANCERES 0,00  606.701,90  

AJUSTOS SEC ESTABILITAT 114.314,95  -520.413,70  

AJUSTOS PER OPERACIONS INTERNES   0,00  

CAPACITAT (+) / NECESSITAT (-) FINANÇAMENT SEC 114.314,95  86.288,20  

 
 
 

 

Detall dels ajustos 
 
GR000.- Recaptació d’impostos, cotitzacions socials, taxes i altres ingressos 
El registre dels ingressos tributaris de les corporacions locals en el Pressupost 
d’Ingressos es realitza en el moment en que es reconeix el dret, que pot ser previ o 
simultani al cobrament, segons estiguem davant de liquidacions de contret previ o sense 
contret previ, respectivament.  
En comptabilitat nacional, el criteri per la imputació dels ingressos fiscals i amb efecte en 
el dèficit públic és el de caixa.  
L’ajust vindrà determinat per la diferència entre els drets reconeguts nets registrats per la 
corporació local i la recaptació total en caixa corresponent a aquests ingressos tant del 



pressupost corrent com d’exercicis tancats. L’ajust serà positiu (menor dèficit) si la 
recaptació total en caixa és superior als drets reconeguts, i negatiu (major dèficit) si és 
inferior. 
Els drets afectats per aquest ajust són els dels capítols I, II i III, a excepció dels impostos 
cedits. 
 

  

Comptabilitat pressupostària 

Comptabilitat 
nacional 

Ajust SEC 

Drets 
reconeguts 
nets 

Recaptació 
líquida 
exercici 
corrent 

Recaptació 
líquida 
exercicis 
tancats 

Positiu (major 
capacitat) 

Negatiu 
(menor 

capacitat) Ajust 

  a b c d=b+c     e=d-a 

1. Impostos directes 12.200.568,54 11.154.346,98 1.072.371,13 12.226.718,11 26.149,57 0,00 26.149,57 

2. Impostos indirectes 267.955,65 238.772,19 38.240,55 277.012,74 9.057,09 0,00 9.057,09 

3. Taxes i altres ingressos 4.682.454,48 4.020.151,15 520.308,45 4.540.459,60 0,00 -141.994,88 -141.994,88 

  17.150.978,67 15.413.270,32 1.630.920,13 17.044.190,45 35.206,66 -141.994,88 -106.788,22 

 
 
 
GR001- En comptabilitat nacional l’import de les liquidacions negatives o saldos deutors 
s’ha de registrar en l’exercici en què es coneix, de manera que la liquidació negativa de t 
generarà ajust negatiu (major dèficit) en l’exercici t+2, i inversament, ajustos positius 
(menor dèficit) a mesura que es practiquen les devolucions d’aquests saldos deutors 
mitjançant retencions en les bestretes de cada exercici.   
 

  
Pendent a 

1/1/t 

Moviments exercici 

Pendent a 
31/12/t 

Ajust SEC 

Ajust 

disminucions 
(retencions 
per 
devolució de 
saldos 
deutors) 

Increments 
(liquidacions 
negatives 
comunicades) 

Positiu 
(menor 
dèficit) 

Negatiu 
(major 
dèficit) 

Saldo deutor PTE 
2008 44.375,47 44.375,47 0,00 0,00 44.375,47 0,00 44.375,47 

Saldo deutor PTE 
2009 69.440,49 69.440,49 0,00 0,00 69.440,49 0,00 69.440,49 

saldo deutor PTE 
2019   116.256,04 409.492,04 293.236,00 116.256,04 409.492,04 -293.236,00 

TOTAL 113.815,96 230.072,00 409.492,04 293.236,00 230.072,00 409.492,04 -179.420,04 

 
 
GR006a.- Interessos.- En comptabilitat pressupostària, els interessos, diferències de 
canvi, així com qualsevol altre rendiment derivat de l'endeutament, s'apliquen al 
pressupost (capítol III) en el moment del seu venciment, mentre que en la comptabilitat 
nacional es registren les quantitats meritades durant l'exercici, amb independència de 
quan es produeixi el seu pagament. L’ajust vindrà determinat per la diferència entre les 
obligacions reconegudes netes per interessos i l’import dels interessos meritats o 
implícits, de manera que és practicarà ajust negatiu (major dèficit) si els interessos 
meritats són superiors a les obligacions reconegudes netes per aquest concepte i positiu 
(menor dèficit) si són inferiors. 
 

  
Comptabilitat 
pressupostària 

Comptabilitat nacional Ajust SEC 



Obligacions 
reconegudes 

netes 

Interessos 
meritats i 
no 
vençuts a 
1/1/t 

Interessos 
meritats i 

no 
vençuts a 

31/12/t 

Positiu 
(menor 
dèficit) 

Negatiu 
(major 
dèficit) 

  A B C     

1. Intereses de deuda pública (conceptos 300 y 320)           

2. Intereses de préstamos y otras operaciones financieras 
(conceptos 310 y 330) 17.702,74 1.616,51 1.156,82   459,69 

3. Intereses de depósitos, fianzas (conceptos 340 y 341)           

4. Otros intereses (conceptos 352, 357, 358) 161,72         

5. Operaciones de intercambio financiero (concepto 353)           

6. Gastos de formalización, emisión, modificación y 
cancelación (conceptos 301, 311, 321, 331)           

7. Diferencias de cambio (conceptos 322 y 332)           

8. Otros gastos financieros (conceptos 309, 319, 329, 339 y 
359) 13.322,36         

Total 31.186,82 1.616,51 1.156,82 0,00 459,69 

 
 
GR014.- Despeses realitzades en l'exercici i pendents d'aplicar al pressupost de 
despeses de la Corporació Local: En comptabilitat pressupostària, el reconeixement de 
l’obligació es registra en el moment d’aprovar-se l’acte administratiu corresponent, mentre 
que en comptabilitat nacional la despesa es registra en el moment de la meritació. 
L'aplicació pràctica d'aquest ajust suposa que cal considerar com menors ocupacions no 
financeres les despeses aplicades al pressupost que es liquida i que s’havien realitzat en 
exercicis anteriors, i com major despesa no financera les despeses realitzades en 
l’exercici que es liquida però que s'imputaran al pressupost de l'any següent. L’ajust en 
estabilitat pressupostària serà la diferència entre saldo final i saldo inicial del compte 413. 
“creditors per operacions pendents d’aplicar al pressupost”, positiu si la diferència és 
negativa i negatiu si la diferència és positiva. 
 

  

Saldo 
inicial 

compte 

Saldo final 
compte 

Diferència Positiu 
(major 

capacitat) 

Negatiu 
(menor 

capacitat) 
Ajust 

a b c=b-a       

Compte 413  313.186,76 563.533,53 250.346,77 0,00 -250.346,77 -250.346,77 

 
 
GR020.- Devolucions d’ingressos pendents d’aplicar a pressupost. 
 

  

Saldo 
inicial 

compte 

Saldo final 
compte 

Diferència 
Positiu 
(major 

capacitat) 

Negatiu 
(menor 

capacitat) 
Ajust 

a b c=b-a       

Compte 
418 16.601,02 0,00 -16.601,02 16.601,02 0,00 16.601,02 

 
 
GR021.- Consolidació de transferències entre Administracions Públiques.- Distingeix el 
manual dos tipus de consolidació: 
a) Consolidació interna, la realitzada entre l'Ajuntament i els ens dependents i 
b) Consolidació externa, la realitzada entre l'Ajuntament i la resta d'Administracions 
Públiques. 



L'objectiu que es pretén és aconseguir que les transferències donades i rebudes 
coincideixin en concepte, import i període de comptabilització. En comptabilitat nacional 
han de respectar-se, amb caràcter general, els criteris de comptabilització als quals està 
subjecte el pagador de la transferència. Per tant, una vegada fixat el moment en què es 
registra la despesa pel pagador, el perceptor de la transferència ha de comptabilitzar-la 
simultàniament i pel mateix import, en cas contrari procedirà l'ajust corresponent.   
Quant a la consolidació interna, no s’ha registrat cap operació, de manera que no s’ha de 
realitzar cap ajust. 
Quant a la consolidació externa els drets reconeguts per subvencions i transferències 
s’han registrat únicament amb caràcter simultani a l’ingrés o quan són líquides o quan 
s’ha tingut constància que el tercer concedent ha reconegut l’obligació, no és procedent 
cap ajust. 
 
 
 

2. REGLA DE LA DESPESA  
 
L’article 12 de la LOEPSF 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 de 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 termini de l'economia 
espanyola”.  
 

La Base de la regla de la despesa queda definida al punt 2 de l’article 12 “S’entén per despesa 
computable als efectes que preveu l’apartat anterior, la despesa no financera, definida 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 s’avalua el compliment de la Regla de la despesa d’acord amb la LO 2/2012 al 
suspendre’s les regles fiscals, tot i així, la despesa computable pel 2021 és la que es 
mostra a continuació: 
 

Codi 
Manual 

Codi Guia Magnitud 
Liquidació exercici 

2020 
Liquidació exercici 

2021 

    
Obligacions reconegudes netes per ocupacions no 
financeres 

    

    Cap 1. Personal 11.185.889,03 11.059.668,86 

    Cap 2. Béns corrents i serveis 8.412.396,83 9.685.141,24 

    Cap 3. Despeses  financeres (*) 0,00 0,00 

    301 0,00 0,00 

    311 0,00 0,00 

    321 0,00 0,00 

    331 0,00 0,00 

    357 0,00 0,00 

    Cap 4. Transferències corrents 1.840.526,53 2.156.216,71 

    Cap 5. Fons de contingència 0,00 0,00 

    Cap 6. Inversions reals 2.191.004,54 2.162.400,17 

    Cap 7. Transferències de capital 50.604,35 0,00 

    
OCUPACIONS NO FINANCERES, EXCLOSOS 
INTERESSOS (*) 

23.680.421,28 25.063.426,98 

Codi   Ajustos SEC     



1.01 - (-) Alienació de terrenys i altres inversions reals     

1.12 GR009 
(+/-) Inversions realitzades per empreses que no són AP per 
compte de la Corporació Local 

    

1.04 GR018 (+/-) Execució d'avals     

1.05 GR012 (+) Aportacions de capital 0,00   

1.06 GR013 (+/-) Assumpció i cancel·lació de deutes     

1.07 GR014 
(-) Despeses realitzades en exercicis anteriors i aplicades al 
pressupost 

-525.696,12 250.346,77 

1.08 - (+/-) Pagaments a socis d'Asoc.Públic Privades segons SEC     

1.09 GR008 (+/-) Adquisicions amb pagament ajornat     

1.10 GR008a (+/-) Arrendament financer     

1.11 GR019 (+) Préstecs     

1.12 GR2012 (-) Mecanisme extraordinari pagament proveïdors 2012     

1.03 GR010 
(-) Inversions realitzades per la Corporació Local per compte 
d'una altra AP 

    

1.13 - (+/-) Ajust per grau d'execució del pressupost     

- GR099 (+/-) Altres ajustos     

    TOTAL AJUSTOS SEC -525.696,12 250.346,77 

    
OCUPACIONS NO FINANCERES, AJUSTADES I SENSE 
INTERESSOS 

23.154.725,16 25.313.773,75 

    
(-) Transferències internes a entitats que integren la 
Corporació Local 

  0,00 

    
(-) Despesa finançada amb fons finalistes procedents de 
UE i altres AP 

-2.177.482,40 -1.889.346,75 

    Unió Europea 0,00 0,00 

    Estat 0,00 49.988,86 

    Comunitats autònomes 1.405.947,89 1.152.767,87 

    Diputacions provincials 771.534,51 676.590,02 

    Altres 0,00 10.000,00 

    DESPESA COMPUTABLE 20.977.242,76 23.424.427,00 

  
DA 6a 

LOEPSF 
Inversions financerament sostenibles (t-1) 0,00 

  

    DESPESA COMPUTABLE SENSE IFS 20.977.242,76 23.424.427,00 

    Increment   2.447.184,24 

    Variació de la despesa computable any n sobre any n-1   10,45 % 

 

 
Detall Ajustos: 
 

GR014.- Despeses realitzades en l'exercici i pendents d'aplicar al pressupost de 
despeses de la Corporació Local: En comptabilitat pressupostària, el reconeixement de 
l’obligació es registra en el moment d’aprovar-se l’acte administratiu corresponent, mentre 
que en comptabilitat nacional la despesa es registra en el moment de la meritació. Als 
efectes de càlcul de regla de la despesa, practiquem un ajust negatiu (menor despesa 
computable) per l’import de les despeses realitzades en exercicis anteriors i aplicades als 
crèdits de l’any t; i un ajust positiu (major despesa computable) per les despeses 
realitzades en l’exercici t que han quedat pendents d’aplicació a 31/12/t. L’ajust en regla 
de la despesa serà per la diferència entre saldo final i saldo inicial del compte 413. 
“creditors per operacions pendents d’aplicar al pressupost”, positiu (més despesa 
computable) si la diferència és positiva i negatiu (menys despesa computable) si la 
diferència és negativa. 
 



  

Saldo inicial 
compte 

Saldo final 
compte 

Diferència Positiu 
(major 

despesa 
computable) 

Negatiu 
(menor 

despesa 
computable) Ajust 

a b c=b-a       

Compte 413  313.186,76 563.533,53 250.346,77 250.346,77 0,00 250.346,77 

 

 
 
 
3. 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, definida 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, expressats 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.” 
 
I en el punt 2 de l’article 18 de la LOEPSF indica que “cuando el volumen de deuda pública se 
sitúe por encima del 95 % de los límites establecidos en el artículo 13.1 de esta Ley, las únicas 
operaciones de endeudamiento permitidas a la Administración Pública correspondiente serán las 
de tesorería.” 

 
En tant que el PIB a nivell municipal no és una dada disponible, i atès que no està 
regulada l’aplicació pràctica d’aquesta limitació, i no existeix cap disposició que indiqui el 
contrari, es considera que no és aplicable aquest control a nivell d’entitat, tot i que la 
normativa requereix el seu seguiment. 
 
A nivell d’entitat, a més de fer-se el seguiment del Deute definit a l’article 13 de la 
LOEPSF existeix el control del deute viu regulat per la normativa de tutela financera, i que 
està modificada (i amb vigència indefinida) per la Disposició Final Trigèsima primera de la 
Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2013. 
 
Els imports als efectes del Deute Viu i el Deute Públic definit a l’article 13 de la LOEPSF 
no coincideixen.  
 
La situació del deute viu a 31 de desembre de 2021 derivada de la liquidació del 
pressupost de l’exercici 2021 és de  7.291.792,07  € 
 

    Ajuntament 

Ingressos corrents (drets reconeguts nets)     

(+) Cap. 1 - Impostos directes   12.200.568,54 

(+) Cap. 2 - Impostos indirectes   267.955,65 

(+) Cap. 3 - Taxes i altres ingressos   4.682.454,48 

(+) Cap. 4 - Transferències corrents   8.128.629,86 

(+) Cap. 5 - Ingressos patrimonials   145.355,61 

Total Caps. 1 a 5 d'ingressos   25.424.964,14 



(-) Ingressos corrents afectats a operacions de capital 
(conceptes 350, 351, 396, 397) 

  -119.839,75 

(-) Ingressos extraordinaris i no consolidables en el futur   0,00 

Total d'Ingressos corrents a considerar   25.305.124,39 

 
 
 

Detall del Deute viu:     7.291.792,07 € 

 
Préstec: Descripció Capital del 

Préstec 
Capital vençut 
(O) 

Capital Amortitzat 
® 

Capital 
pendent 

2008 / 1 / 
BANKIA 

PRÉSTEC BANKIA (PRÉSTEC 65) 2.360.985,00 2.360.985,00 2.360.985,00 0,00 

2010 / 1 / BBVA PRÉSTEC BBVA (PRÉSTEC 66) 1.685.500,00 1.685.500,00 1.685.500,00 0,00 

2010 / 1 / MEH LIQUIDACIÓ NEGATIVA PTE 2008 554.697,61 554.697,61 554.697,61 0,00 

2010 / 1 / SAN PRÉSTEC BANC SANTANDER (PRÉSTEC 63) 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 

2011 / 1 / BBVA PRÉSTEC BBVA (PRÉSTEC 68) 850.000,00 850.000,00 850.000,00 0,00 

2011 / 1 / MEH LIQUIDACIÓ NEGATIVA PTE 2009 694.400,81 694.400,81 694.400,81 0,00 

2013 / 1 / SAB PRÉSTEC BANC SABADELL (PRÉSTEC 72) 1.042.000,00 876.714,52 876.714,52 165.285,48 

2014 / 1 / DIBA PRÉSTEC CAIXA CRÈDIT DIBA (PRÉSTEC 73) 64.000,00 44.800,00 44.800,00 19.200,00 

2014 / 1 / DIBA-
2 

PRÉSTEC CAIXA CRÈDIT DIBA (PRÉSTEC 74) 108.658,00 76.060,60 76.060,60 32.597,40 

2015 / 1 / SAB PRÉSTEC BANC SABADELL (PRÉSTEC 75) 1.041.701,07 624.283,31 624.283,31 417.417,76 

2016 / 1 / BBVA PRÉSTEC BBVA (PRÉSTEC 76) 760.490,00 399.257,25 399.257,25 361.232,75 

2016 / 1 / DIBA PRÉSTEC CAIXA CRÈDIT DIBA (PRÉSTEC 78) 169.999,98 85.000,00 85.000,00 84.999,98 

2016 / 1 / SAB PRÉSTEC BANC SABADELL (PRÉSTEC 77) 1.041.210,00 484.860,40 484.860,40 556.349,60 

2017 / 1 / DIBA PRÉSTEC CAIXA CRÈDIT DIBA (PRÉSTEC 79) 49.340,84 19.736,32 19.736,32 29.604,52 

2017 / 1 / DIBA-
2 

PRÉSTEC CAIXA CRÈDIT DIBA (PRÉSTEC 80) 99.889,64 79.911,72 79.911,72 19.977,92 

2017 / 1 / SAB PRÉSTEC BANC SABADELL (PRÉSTEC 81) 867.000,00 308.223,91 308.223,91 558.776,09 

2018 / 1 / DIBA PRESTEC CAIXA CREDIT DIBA 2018 (PRESTEC 
82) 

175.000,00 52.500,00 52.500,00 122.500,00 

2019 / 1 / BBVA PRÉSTEC BBVA-PCL (PRÉSTEC 84) 1.825.000,00 298.995,59 298.995,59 1.526.004,41 

2019 / 1 / DIBA PRÉSTEC CAIXA CRÈDIT DIBA 2019 (PRÉSTEC 
83) 

170.000,00 34.000,00 34.000,00 136.000,00 

2020 / 1 / BBVA PRÉSTEC BBVA - PCL (PRÉSTEC 85) 2.063.600,00 85.540,01 85.540,01 1.978.059,99 

2020 / 1 / DIBA PRÉSTEC CAIXA DE CRÈDIT DIBA (PRÉSTEC 
86) 

174.993,06 34.998,61 34.998,61 139.994,45 

2021 / 1 / BBVA PRÉSTEC BBVA-PCL (PRÉSTEC 89) 980.677,81 36.886,09 36.886,09 943.791,72 

2021 / 1 / DIBA PRÉSTEC CAIXA CRÈDIT DIBA (PRÉSTEC 87) 104.000,00 0,00 0,00 104.000,00 

2021 / 1 / DIBA-
2 

PRÉSTEC CAIXA DE CRÈDIT DIBA-2 (PRÉSTEC 
88) 

96.000,00 0,00 0,00 96.000,00 

2021 / 1 / PIE 19 REINTEGRAMENT DE LA LIQ NEGATIVA PIE 
2019 

409.492,04 116.256,04 116.256,04  

TOT.  18.388.635,86 10.803.607,79 10.803.607,79 7.291.792,07 

 

Deute viu sobre ingr corrents   0,288154761 

    28,82 % 

 
 
 



 
 

III. CONCLUSIÓ  

 

Dels càlculs anterior es desprèn que: 
 

 Presenta CAPACITAT DE FINANÇAMENT per import de 86.288,20 €. 
   

 No s’avalua compliment de la regla de la despesa. 

 
 ES COMPLEIX EL LÍMIT DE DEUTE establert a l’art.53 del TRLRHL i 

Disposició Final Trigèsima primera de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2013. El volum de deute és de 
28,82% sobre els DRN per operacions corrents. 

 
  
 
 
S’emet aquest informe en compliment de la normativa sense perjudici de qualsevol altre 
millor fonamentat en dret. 
 
Signat electrònicament a la data que hi figura. 
 
La Interventora, 
M.Teresa Fernández Hinojosa 
 
 
 
 
El Masnou, a la data de la signatura electrònica 
 [Firma01-01] 

 

 

[Firma02-01] 
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