
 

 

INFORME DE COMPLIMENT DELS REQUERIMENTS DE LA LLEI ORGÀNICA 
2/2012  DEL  PRESSPOST DE L’EXERCICI 2020 

 

 

 
Controls de la Llei Orgànica 2/2012 
 

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 del 

pressupost. 

 

Els controls a validar, atenent al que determina l’article 21 són l’objectiu d’estabilitat 

pressupostària i l’objectiu de deute públic i la regla de despesa . 

 

Objectiu d’estabilitat 

 
L’article 15 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”. 

D’acord amb les xifres del pressupost la capacitat o necessitat de finançament calculada amb 

els criteris del SEC95, és: 

 

Ingressos dels capítols 1 a 7  3.865.775,40 

Despeses dels capítols 1 a 7  4.143.810,08 

Ajustaments SEC 95 762.052,36 

Ajust de consolidació  0 

Capacitat (+) / Necessitat (-) de finançament 484.017,68 

 



 

Regla de la despesa  

 

En el cas del pressupost inicial, l’Ordre HAP/2082/2014 quan modifica l’article 15.3 de l’Ordre 
HAP/2105/2012 referida al pressupost inicial, i en el punt c) de l’informe del interventor, ha exclòs 
la validació de la Regla de la despesa.   

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, 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.” 

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

L’aproximació a nivell operatiu, i el principal indicador de solvència i liquiditat de referència per 

a les corporacions locals, el regula l’article 53.2 del TRLRHL 2/2004 que estableix el nivell de 

deute viu màxim sobre els ingressos corrents liquidats consolidats com a topall per a acudir a 

noves operacions d’endeutament.  

Per a l’exercici 2018, cal remetre’s a la DA 14 del RD Llei 20/2011, dotada de vigència 

indefinida per la DF 31 de la Llei 17/2012, que estableix que les entitats locals que amb estalvi 

net positiu que tinguin un volum de deute inferior al 75% sobre els ingressos corrents liquidats 

podran concertar noves operacions de crèdit a llarg termini pel finançament d’inversions en 

règim de comunicació i sense necessitat d’autorització de tutela financera.  

Per al càlcul d’aquest deute viu s’han d’incloure els passius financers no comercials formalitzats 

o avalats, en els termes previstos a l’article 2 i a l’annex 1 de l’Ordre 138/2007 de tutela 

financera, a excepció de les quantitats a reintegrar com a conseqüència de les liquidacions 

definitives de la participació en els tributs de l'Estat (DF 31 de la Llei 17/2012 de la LPGE 

2013). 

La posició a 31/12/2019 és 



DEUTE PÚBLIC AMB CRITERIS SEC95  

Saldo inicial 31/12/2019     636.270,34 

Augments previsions crèdit 
2020     385.223,60 

Disminucions amortització de 
capital     107.188,92 

Saldo final      

Capitals signats i no disposats  794.267,02 

 

Suma de deute de les entitats 1.708.572,04 

Deute Públic en termes SEC95 1.708.572,04 

Conclusió sobre els controls 

Dels càlculs anterior es desprèn que : 

 S’assoleix Capacitat de Finançament 

 Compliment dels límits d’endeutament: Ràtio deute viu: 52,53% 

En conseqüència s’informa favorablement el contingut del pressupost per l’exercici 

2020 

Sant Julià de Vilatorta, 16 de desembre de 2019 

La Secretària-Interventora, 

 

 

Rosa Martínez Costa 

 


