
 

 

 

 
NÚMERO 303/2018 
 
ASSUMPTE:  INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DELS REQUISITS DE LA LLEI ORGÀNICA 

PRESSUPOST MUNICIPAL 2019 
   

llei orgànica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF en endavant), 
execució dels pressupostos i altres actuacions que afectin les despeses o ingressos dels 
diferents subjectes comp

 
 

cle 6 de la LOEPSF exigeix que 
informació suficient i adequada que permeti verificar la seva situació financera, el 

Per tant, aquest informe no és sols forma 
part del mateix expedient a aprovar. 
 

EPSF, modificat 
HAP/2082/2014, de 7 de novembre, disposa en el seu article 15 disposa que abans del 
31 de gener serà objecte de c) 

del deute  
 
Del citat article es desprèn que e -se el 
pressupost són  no sent 
obligatori, en aquest moment, el requeriment del compliment de la regla de la despesa. 
 
Per tant, tenint en compte que la regla de la despesa és només un control a validar en la 

es centra en la capacitat o necessitat de finançament. 
Addicionalment, també es proporciona informació relativa a la regla de la despesa, de la 
qual cal fer-ne un seguiment trimestral. 
 
L  

c 
incomplidora formularà un pla econòmic-
següent el compliment dels objectius o de la regla de la despesa, amb el contingut i 
abast previstos en aquest article  
 



 

 

 

PRESSUPOST 2019 
 
El resum del pressupost que es porta a aprovació és el següent: 
 

DESPESES 2019 
cap 1- PERSONAL    3.033.086,81    
cap 2 - BENS I SERVEIS    2.850.150,19    
cap 3 -DESPESES FINANCERES         45.887,25    
cap 4 - TRASFERÈNCIES CORRENTS       982.972,19    
cap 5 - FONS DE CONTINGENCIA         45.000,00    

a) operacions corrents    6.957.096,44    
cap 6 - INVERSIONS    1.418.666,23    
cap 7 - TRASFERÈNCIES CAPITAL         60.000,00    

b) altres despeses no financeres    1.478.666,23    
TOTAL DESPESES NO FINANCERES (a+b)    8.435.762,67    

cap 8 - ACTIUS FINANCERS         14.070,00    
cap 9 - PASSIUS FINANCERS       492.627,51    

TOTAL DESPESES FINANCERES       506.697,51    
TOTAL PRESSUPOST    8.942.460,18    

INGRESSOS 2019 
cap 1- IMPOSTOS DIRECTES    4.679.500,00    
cap 2 - IMPOSTOS INDIRECTES         65.000,00    
cap 3 - TAXES, PP, ALTRES INGRESSOS    1.112.370,00    
cap 4 - TRASFERÈNCIES CORRENTS    2.224.515,57    
cap 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS       111.010,00    

a) operacions corrents    8.192.395,57    
cap 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS                      -      
cap 7 - TRASFERÈNCIES CAPITAL       230.257,61    

b) altres ingressos no financers       230.257,61  
TOTAL INGRESSOS NO FINANCERS (a+b)    8.422.653,18    

cap 8 - ACTIUS FINANCERS         12.807,00    
cap 9 - PASSIUS FINANCERS       507.000,00    

TOTAL INGRESSOS FINANCERS       519.807,00    
TOTAL PRESSUPOST    8.942.460,18 

 
 

aquests es 
presenten a nivell consolidat, fet que no es aplicable a la societat mercantil. 



 

 

 

 
 

 de la LOEPSF 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 

citat o necessitat de 
 

 
En virtut del citat article, el Consell de Ministres en data 20 de juliol de 2018, va adoptar 

acord pel qual es fixen els objectius d'estabilitat pressupostària i de deute públic per al 
conjunt d'administracions públiques i de cada un dels seus subsectors per al període 
2019-2021 i el límit de despesa no financer del pressupost de l'estat per a 2019, sent 

per al 2019 de 0,0. 
 

essupostària per al període 2019-2021 
 2019 2020 2021 
Entitats locals 0,00 0,00 0,00 

 
 

 la capacitat o necessitat de finançament 
calculada amb els criteris del SEC10, és la següent: 
 
CAPACITAT / NECESSITAT DE FINANÇAMENT Pressupost inicial 
Ingressos dels capítols 1 a 7   8.422.653  
-Despeses dels capítols 1 a 7   8.435.763  
Ajustaments SEC 95     84.632  
Ajustament consolidació operacions entre el grup  0 
Capacitat (+)/Necessitat(-) de finançament 71.523 
        

Detall dels ajustaments: 
 

AJUSTAMENTS SEC95 CAPACITAT / NECESSITAT DE FINANÇAMENT   Pressupost inicial 
GR000 Ajust per no recaptació - Cap 1   -46.795  

GR000b Ajust per no recaptació - Cap 2   -650  
GR000c Ajust per no recaptació - Cap 3   -10.144  

GR001/2 Retencions PIE per liquidacions negatives anteriors 37.484  
GR006 Meritament interessos (+ inicials - finals) 0  
GR015 No execució (inexecució)   45.000  
GR009 Inversions realitzades per compte de la Corporació Local 0  
GR004 Ingressos per venda d'accions (privatitzacions)  0 
GR003 Dividends i participació en beneficis    0 
GR017 Operacions de permuta financera (SWAPS)  0 
GR018 Reintegrament i execució d'avals   0  



 

 

 

GR012 Subscripció d'ampliacions de societats en pèrdues 0  
GR013 Assumir deutes      0  
GR014 Dev. Ing. pendent de pagar i Desp. Pend. Aplicar (+inicials-finals) 0  
GR008 Inversions amb abonament total de preu 0  

GR008a Arrendaments financers     59.737  
GR008b Contractes d'associació pública privada 0  
GR010 Inversions realitzades per compte d'altres AAPP 0  
GR019 Condonació de préstecs       0 

GR099 

Correlació de transferències   0 
Liquidacions negatives PIE notificades a l'exercici 0  
Ajust de no recaptació - altres conceptes  0 
Altres ajustaments SEC95    0 

   Total ajustaments   84.632  
 
 
Objectiu de deute 
 
La LOEPSF n el 
seu article 13 indica que: 

El volum de deute públic,  amb el Protocol sobre  procediment de 
dèficit excessiu, del conjunt  Públiques no podrà superar el 60% del 
producte interior brut nacional expressat en termes nominals, o el  per la 
normativa europea. Aquest límit es distribuirà  següents percentatges, 
expressats en termes nominals del producte interior brut nacional: 44% per 

 13% per al conjunt de comunitats autònomes i 3% per al conjunt 
de corporacions locals (...). 
2.  que superi el límit de deute públic no podrà realitzar 
operacions  net.   
 

quan el volum de deute públic se situï per 
damunt del 95% 

ca corresponent seran les de 
 

 
En virtut dels citats articles, el Consell de Ministres en data 20 de juliol de 2018, va 

objectius d'estabilitat pressupostària i de deute 
públic per al conjunt d'administracions públiques i de cada un dels seus subsectors per 
al període 2019-2021 i el límit de despesa no financer del pressupost de l'estat per a 
2019, sent de deute públic per al 2019 de 2,3% PIB. 
 

Objectiu de deute públic per al període 2019-2021 
 2019 2020 2021 
Entitats locals 2,3 2,2 2,1 



 

 

 

En tant que el PIB a nivell municipal no és una dada disponible i, atès que no està 

contrari, es considera que no és aplicable aquest control. 
 

existeix el control del deute viu regulat per la normativa de tutela financera, la qual va 
l Trigèssima primera de la Llei 17/2012, 

 
 

Ajuntament es podrà endeutar en règim de 
comunicació a Tutela financera si no es supera el rati del 75% del deute viu, mentre que 

 
 

 
 

 
Regla de la despesa 
 

procedeix en el moment 
 

 
L de la LOEPSF 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  
 

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 

      Deute a   
Moviments 

2019   Deute a 

      
 

31/12/2018 Augments Disminucions Ajustaments 
 

31/12/2019 
Deute Viu               
Capitals pendents liquidacions 
negatives PIE 112.451  0  37.484  0  74.967  
Arrendaments financers 128.849  0  59.737  152.995  222.107  
Altres operacions a llarg termini 2.871.802  507.000  492.628  0  2.886.174  
TOTAL 3.113.102  507.000  589.848  152.995  3.183.248  
  Sobre ingressos corrents     39% 
                



 

 

 

transferències a les comunitats autònomes i a les corporacions locals vinculades als 
sistemes d  
 

ntar en la quantia 
 

 
En virtut del citat article, el Consell de Ministres en data 20 de juliol de 2018, va adoptar 

objectius d'estabilitat pressupostària i de deute públic per al 
conjunt d'administracions públiques i de cada un dels seus subsectors per al període 
2019-2021 i el límit de despesa no financer del pressupost de l'estat per a 2019, sent la 
taxa de referència de creixement per al 2019 de 2,7. 
 

Regla de la despesa per al període 2019-2021 
Taxa de referència nominal (% variació anual) 

 2019 2020 2021 
Entitats locals 2,7 2,9 3,1 

 
 i, partint de la base de la regla de la 

a liquidació del pressupost 2018, és la següent: 
 
Límit a la Base de la despesa   Pressupost inicial 
Base exercici anterior     6.477.802 
Taxa límit aprovada pel Ministeri   2,70% 
Valoració de canvis normatius sobre recaptació   
Valor màxim base de l'exercici   6.652.703  
          
Aplicacions no financeres, llevat interessos   
Despeses dels capítols 1 a 7, llevat d'interessos 8.397.875  
Ajustaments SEC95     -59.737  
Alienació de terrenys i d'altres inversions reals 0  
Inversions realitzades per compte de la Corporació Local 0  
Reintegrament i execució d'avals   0  
Subscripció d'ampliacions de societats en pèrdues 0  
Assumir deutes      0  
Despesa pendent d'aplicar 0  
Contractes d'associació pública privada 0  
Inversions amb abonament total de preu 0  
Arrendaments financers     -59.737  
Condonació de préstecs     0  
Ajust excepcional 2012       
Inversions realitzades per compte d'altres AAPP 0  



 

 

 

No execució (inexecució)   0  
Altres ajustaments SEC 95     
Aplicacions no financeres, llevat interessos 8.338.138  
        
Despesa finançada amb subvencions 
Ingressos Cap 4 i 7 procedents d'AAPP 804.771  
No execució (inexecució) 0  
Despesa finançada amb subvencions 804.771  
          
Base de la despesa         
Ajustament consolidació operacions entre el grup   
Base de la despesa exercici actual   7.533.367 
Marge a la Regla de la Despesa   -880.664  
Taxa implícita d'increment     16,30% 
          

 
CONCLUSIÓ 
 
Dels càlculs anteriors es desprèn que: 
 

  
  
 La regla de la despesa supera el seu valor màxim 

 
Per tant, 
propo  compleix amb els dos controls de la Llei orgànica 
2/2012 a validar en el pressupost in  
 
No obstant, segons les estimacions previstes, no es compleix amb la regla de la despesa, 
ja que la taxa implícit %, xifra considerablement 
superior a la fixada pel Ministeri de 2,7%. 

econòmic-financer. 
 
 
La Interventora accidental, 
Marta Ginestà Graell 
 
 
Arenys de Munt, 13 de desembre de 2018 


