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

Estat d'elaboració: Original

informació suficient i adequada que permeti verificar la seva situació financera, el

Origen: Origen ciutadà
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ingressos dels diferents subjectes compresos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei s’ha

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 .
D’altra banda, l’ajuntament de Sallent va aprovar en data 19 de desembre de 2019, un
pla econòmic financer per als exercicis 2019 i 2020, degut a l’incompliment de les

En aquest marc, el Consell de Ministres de 6 d’octubre de 2020 va acordar sol·licitar al
Metadades

Url de validació

regles fiscals que es va produir en la liquidació de l’exercici 2018.
Codi Segur de Validació

Pàgina web de validació de signatura:

aprovació i execució dels pressupostos i altres actuacions que afectin les despeses o

Congrés dels Diputats l’apreciació de la situació d’emergència extraordinària previst a
l’article 135.4 de la Constitució, que comporta la suspensió de les regles fiscals per als
exercicis de 2020 i 2021.
D’acord amb aquest article 135.4, els límits de dèficit estructural i de volum de deute
públic només podran superar-se en cas de catàstrofes naturals, recessió econòmica o
situacions d’emergència extraordinària que escapin al control de l’estat i perjudiquin

Serveis
Administra
cio
Electronica

1

El Secretari acctal.

Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF en endavant), “l’elaboració,

10/06/2021

D’acord amb l’article 3 de la llei orgànica 2/2012 de 27 de abril, d’Estabilitat

Signatura 1 de 1

Controls de la Llei Orgànica 2/2012

Josep Fernandes
Rodriguez

Informe de compliment dels requeriments de la llei
orgànica 2/2012 a la liquidació del pressupost de
l’exercici 2020

considerablement la situació financera o la sostenibilitat econòmica o social de l’Estat,
apreciades per la majoria absoluta dels membres del Congrés dels Diputats.

Objectiu d’estabilitat
En els ens locals (article 11 de la LOEPSF), es compleix l´objectiu d´estabilitat
pressupostària, si el conjunt dels pressupostos i estats financers de les entitats que
integren l´Administració Local, presenta equilibri o superàvit, en termes de capacitat de

Estat d'elaboració: Original

finançament, d´acord amb el sistema europeu de comptes ( SEC)

Origen: Origen ciutadà
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sense valorar-ne el seu compliment.

D’acord amb les xifres de la liquidació del pressupost, la capacitat o necessitat de
finançament calculada amb els criteris del SEC95, és:
CAPACITAT / NECESSITAT DE FINANÇAMENT
Ingressos dels capítols 1 a 7

11.645.272

-Despeses dels capítols 1 a 7

9.101.511

Ajustaments SEC 95

-1.490.427

Ajustament consolidació operacions entre el grup
Capacitat (+)/Necessitat(-) de finançament

1.053.334
9,05%

AJUSTAMENTS SEC 95 A LA CAPACITAT / NECESSITAT DE FINANÇAMENT

Metadades

LIQUIDACIÓ
Url de validació

Codi Segur de Validació

Detall Ajustaments:

GR000

Ajust per no recaptació - Cap 1

-548.954

GR000b

Ajust per no recaptació - Cap 2

-55.707

GR000c

Ajust per no recaptació - Cap 3

-152.597

GR001/2

Retencions PIE per liquidacions negatives anteriors

0

GR006

Meritament interessos (+ inicials - finals)

0

GR015

No execució (inejecución)

GR009

Inversions realitzades per compte de la Corporació Local

0

GR018

Reintegrament i execució d'avals

0

GR012

Subscripció d'ampliacions de societats en pèrdues

0

2

El Secretari acctal.
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Així doncs en aquest informe s’analitza el resultat de l’aplicació de les regles fiscals

10/06/2021

Pàgina web de validació de signatura:

econòmics i financers aprovats per les corporacions locals van deixar d’estar en vigor.

Signatura 1 de 1

situació i en conseqüència es va suspendre l’aplicació de les regles fiscals i els plans

Josep Fernandes
Rodriguez

El Congrés dels Diputats, en el ple de 20 d’octubre de 2020, va apreciar aquesta

GR013

Assumir deutes

0

GR014

Dev. Ing. pendent de pagar i Desp Pend. Aplicar (+inicials-finals)

GR008

Inversions amb abonament total de preu

0
2.021.499

Excés de finançament afectat - Final

-1.907.542

Liquidacions negatives PIE notificades a l'exercici

0

L’objectiu del compliment de la regla de la despesa és que la variació de la despesa

Estat d'elaboració: Original

computable no superi la taxa de referència del creixement del PIB, acordada pel

Origen: Origen ciutadà
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-1.490.427

Regla de la despesa

consell de Ministres.
L’article 15, de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i
Sostenibilitat financera, senyala que correspon al Govern la fixació dels objectius
d’estabilitat pressupostària i deute públic referits als 3 exercicis següents.

El 7 de juliol de 2017 el Consell de Ministres va acordar la taxa de creixement per al
període 2018-2020 en base a l’Informe de Situació de l’Economia Espanyola prevista
pels 3 propers exercicis que acompanya l’esmentat acord del Consell de Ministres,
sent la taxa de referència anual per la regla de la despesa la següent:

2018
2,4%
Metadades

Url de validació

Total
ajustaments

El Secretari acctal.

Codi Segur de Validació

-753.790

Altres ajustaments SEC95

10/06/2021

Pàgina web de validació de signatura:

Ajust de no recaptació - altres conceptes

2019
2,7%

2020
2,8%

En el cas, però, de que l’entitat local tingui aprovat un pla econòmic financer, el límit
màxim de la regla de la despesa per a l’exercici n+1 vindrà determinat en el pla.

3

Signatura 1 de 1

-7.091

Excés de finançament afectat - Anterior

Josep Fernandes
Rodriguez

Correlació de transferències

GR099

-86.246

En el cas de l’ajuntament de Sallent, el pla econòmic i financer aprovat pel ple de 19
de desembre de 2020 estableix el límit màxim de la regla de la despesa per a l’exercici

a0e8c00532ec4d609f887ee98b7f6296001
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Origen: Origen ciutadà

Codi Segur de Validació

Url de validació

Metadades

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.”

Aplicacions no financeres, llevat
interessos
Despeses dels capítols 1 a 7, llevat d'interessos

9.077.356

Estat d'elaboració: Original

Ajustaments SEC95

85.139

Alienació de terrenys i d'altres inversions reals

-396

Despesa pendent d'aplicar

85.535

Aplicacions no financeres, llevat interessos

9.162.495

Despesa finançada amb
subvencions
Ingressos Cap 4 i 7 procedents d'AAPP

3.366.859

Desviacions

1.280.297

Despesa finançada amb subvencions

2.086.562

Base de la despesa
Base de la despesa exercici actual

7.075.933

Marge a la Regla de la Despesa

1.557.558
-15,75%

Taxa implícita d'increment

4

El Secretari acctal.

Pàgina web de validació de signatura:

definida en termes del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals, exclosos

10/06/2021

despesa computable als efectes que preveu l’apartat anterior, la despesa no financera,

Signatura 1 de 1

La Base de la regla de la despesa queda definida al punt 2 de l’article 12 “S’entén per

Josep Fernandes
Rodriguez

2020 en 8.633.491 euros.

Objectiu de deute
La LOEPSF, determina els límits d’endeutament de les administracions locals.

3,4% per al conjunt de corporacions locals...
2. L’administració pública que superi el límit de deute públic no podrà realitzar
operacions d’endeutament net.”

Estat d'elaboració: Original

Donat que el límit de l’article 13 ha quedat sols definit a nivell de sector local, cal

Origen: Origen ciutadà
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72,60% per l’administració central 22,5% per al conjunt de comunitats autònomes i

entendre que, a nivell d’entitat, és sols orientatiu i no pot comportar les obligacions
previstes a l’article 21 de la llei orgànica 2/2012.
La posició a 31/12/2020 és :
Deute a
31/12/2019 Augments

Moviments 2020
Disminucions Ajustaments

Deute a
31/12/2020

Deute Viu
Arrendaments financers

0

0

0

0

0

Contractes APP

0

0

0

0

0

Preveïdors a llarg termini

0

0

0

0

0

3.654.832

0

583.247

0

3.071.585

Bestretes de subvencions rebudes

0

0

0

0

Valor actual de derivats financers

0

0

0

0

Interessos meritats i no vençuts

0

0

0

0

Operacions a curt termini

0

0

0

0

Factoring sense recurs

0

0

0

3.654.832

0

583.247

Altres operacions a llarg termini

0
0

Avals concedits fora del grup

3.071.585
0

Total
Sobre ingressos corrents
Metadades

a0e8c00532ec4d609f887ee98b7f6296001

percentatges, expressats en termes nominals del producte interior brut nacional:

S1-suma

Url de validació

Codi Segur de Validació

la normativa europea. Aquest límit es distribuirà d’acord amb els següents

3.071.585
32%

Deute Total
S1- Suma

3.654.832

0

583.247

0

3.071.585

Capitals pendents liquidacions negatives PIE

0

0

0

0

0

Mecanisme de proveïdors

0

0

0

Altres pagaments ajornats

0

0

0

Ingressos anticipats

0

0

0

Inversió realitzada per compte de l'ens local

0

0

0

3.654.832

0

583.247

Sobre ingressos corrents

0
0
0

0

0

3.071.585

0
32%
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El Secretari acctal.
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producte interior brut nacional expressat en termes nominals, o el que s’estableixi per
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dèficit excessiu, del conjunt d’administracions Públiques no podrà superar el 60% del
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“1. El volum de deute públic, definida d’acord amb el Protocol sobre procediment de

Josep Fernandes
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Així en el seu article 13 indica que:

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=111
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Url de validació

El Secretari acctal.

Codi Segur de Validació

El secretari-interventor acctal.,
10/06/2021

Sallent, 10 de juny de 2021
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Conclusió sobre els controls

