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INFORME D’INTERVENCIÓ NÚM. 287/2021 
 
 
D’AVALUACIÓ DE COMPLIMENT D’OBJECTIUS DE LA LO 2/2012, RESPECTE AL SEGUIMENT 
DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESSUPOST 2021 AMB MOTIU DE LA SEVA REMISSIÓ AL 
MINISTERI D’HISENDA  
 
 
Antecedents: 
 
La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat financera, (en 
endavant LOEPSF), regula el principi de transparència com a base del funcionament de les 
Administracions Públiques, i per això resulta clau el rendiment de comptes i el control de la gestió 
econòmica per a contribuir a generar confiança en el correcte funcionament del sector públic. 
 
L'article 6 de la LO 2/2012, de 27 d'abril, es recull el principi de transparència i que les 
Administracions Públiques subministraran tota la informació necessària per al compliment de les 
disposicions d'aquesta llei.  
 
Considerant que el desenvolupament reglamentari a què es refereix l’esmentat article de la 
LOEPSF, l’ha realitzat el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, a través de l’Ordre 
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, modificada per l’Ordre HAP/2082/2014,  i en concret, sobre les 
obligacions trimestrals de subministrament d’informació, s’ha recollit a l’article 16. 
 
Els articles 14 i 16 de l’Ordre, sobre obligacions mensuals i trimestrals de subministrament 
d’informació de les Comunitats Autònomes i les Corporacions Locals, va entrar en vigor l’1 de 
gener de 2013, de conformitat amb la disposició transitòria única de l’Ordre. 
 
De conformitat amb el regulat a l’ article 16 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre,  l’Ajuntament 
ha complert amb l’obligació de remissió de subministrament de la informació trimestral 
corresponent al quart trimestre de 2020, en temps i forma, el dia 29 de gener de 2020, havent-se 
tramès la totalitat de la informació requerida pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques a 
través de la plataforma telemàtica habilitada a l’ ”Oficina Virtual de les Entitats Locals” d’acord amb 
la informació obrant en aquest moment. 
 
Per tot el que s’ha exposat, es dona compte al Ple de la informació de l’execució del pressupost 
2021, pel que fa al primer trimestre, en termes acumulats, comunicada pel compliment de les 
obligacions de subministrament d’informació previstes a la LOEPSF, d’acord amb els formularis 
remesos que s’adjunten com annexos a l’expedient d d’on es desprenen les següents dades en 
relació al compliment de l’objectiu d’estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del deute. 
 
 
 
 
 



Fonaments de dret: 
 

 Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera 

 Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la que es modifica la Ordre HAP/2105/2012, 
d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació 
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).  
 
 

 
Avaluació del compliment de l’objectiu d’Estabilitat Pressupostària. 
 

 
L’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i demés actuacions que afectin a les 
despeses i ingressos de les Entitats Locals hauran de realitzar-se sota el compliment del principi 
d’estabilitat pressupostària. 
 
L’objectiu d’estabilitat pressupostària, s’identifica amb una situació d’equilibri o superàvit 
computada, al llarg del cicle econòmic, en termes de capacitat de finançament d’acord amb la 
definició continguda al Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC-10). 
 
L’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat amb motiu de la previsió de la liquidació del 
pressupost de 2021, una vegada realitzats els ajustaments SEC-10, que seguidament es detallen, 
presenta el següent resultat: 
 
 
AJUSTOS SEC   (Estimació a final d'exercici) Import

GR000 Ajust per recaptació d'ingressos Capitulo 1 -393.363,63 €

GR000b Ajust per recaptació d'ingressos Capitulo 2 -21.467,29 €

GR000c Ajust per recaptació d'ingressos Capitulo 3 -312.786,51 €

GR001 (+) Ajust per liquidació PTE - 2008 44.375,88 €

GR002 (+) Ajust per liquidació PTE - 2009 69.440,04 €

GR006 Interessos

GR006b Diferències de canvi
GR015 (+/-) Ajustos pel grau d'execució de la despesa

GR009 Inversions realitzades per compte de la Corporació Local (2)

GR004 Ingressos per venda d' Accions (privatitzacions)

GR003 Dividends y Participacions en beneficis

GR016 Ingressos obtinguts del pressupost de la Union Europea

GR017 Operacions de permuta financera (SWAPS)

GR018 Operacions de reintegrament i execució d'avals

GR012 Aportacions de Capital

GR013 Assumpció i cancel·lació de deutes

GR014 Despeses realitzades en l'ejexercici pendents d'aplicar al pressupost (413 

segons Ordre HAC/1364/2018) 13.186,76 €

GR008 Adquisicions amb pagament ajornat

GR008a Arrendament financer

GR008b Contractes d'associació públic privat (APP's)

GR010 Inversions realitzades per compte d'un altre Administració Pública (3)

GR019 Préstecs

GR020 Devolucions d'ingressos pendents d'aplicar al pressupost

GR021 Consolidació de transferències amb altres AAPP

GR099 Ajust per despesa pendent de comptabilitzar SS desembre i altres 0,00 €

Total ajustos a Pressupost de l'Entitat -600.614,75 €  
 
 
 
 
 
 
 



En conseqüència, el resultat és de capacitat de finançament segons detall: 
 

Concepte  Import 

Ingressos no financers previstos a liquidar en l' exercici 23.648.302,12 €

Despeses no financeres previstes a liquidar en l'exercici 22.987.246,47 €

Diferència entre ingressos i despeses no financeres 661.055,65 €

Ajustos d’acord amb la SEC 95  (+/-) -600.614,75 €

CAPACITAT/NECESSITAT DE FINANÇAMENT (+/-) 60.440,90 €
 

 
 
 
Avaluació del compliment de la Regla de la despesa 
 
 
No s’avalua el compliment de la Regla de la despesa d’acord amb la LO 2/2012 al suspendre’s les 
regles fiscals per l’exercici 2020 i 2021, per 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. 
 
 

 
Avaluació del nivell de deute viu al final del període. 

 

 
Per últim, s’informa sobre el nivell de deute viu al final del període, que es situa en:  
 

Deute viu al final del període 7.032.762,38 €

DRN de cap. 1 a 5 23.233.756,20 €

30,27%

 ≤110%

Ràtio endeutament

Límit  
 
 
 
 
Conclusió  
 
Per tant, la previsió és de compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i el nivell de deute, 
en el marc de previsió d’execució pressupostària de l’exercici 2021.  
 
Pel que fa a la Regla de la despesa, no s’avalua el seu compliment d’acord amb la LO 2/2012 al 
suspendre’s les regles fiscals per l’exercici 2020 i 2021, per 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 Masnou, 

[Firma01-01] 

 

 

[Firma02-01] 
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