INFORME
PRIMER. La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera estableix entre els seus objectius garantir la sostenibilitat financera de totes les
Administracions Públiques.
Per això, l'elaboració, aprovació i execució dels Pressupostos i altres actuacions que afectin les
despeses o els ingressos de les Entitats Locals han de realitzar-se sota el compliment del
principi d'estabilitat pressupostària, de conformitat amb el previst en els articles 3 i 11 de la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
I d'igual manera, 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.
SEGON. Legislació aplicable:
— Els articles 3, 11, 12, 21 i 23 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
— L'article 16.2 del Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre,
d'Estabilitat Pressupostària, en la seva Aplicació a les Entitats Locals, aprovat per Reial decret
1463/2007, de 2 de novembre.
— Els articles 51 a 53 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel
Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
— El Reglament (UE) Núm. 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 (SECAjuntament de Gironella
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Amb motiu de l'aprovació del pressupost de l'exercici 2020 i en compliment del previst en
l'article 16.2 del Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre,
d'Estabilitat Pressupostària, en la seva Aplicació a les Entitats Locals, aprovat per Reial decret
1463/2007, de 2 de novembre, i de conformitat amb l’establert l'article 4.1.b.6è del Reial decret
128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el Règim Jurídic dels Funcionaris d'Administració
Local amb habilitació de caràcter nacional, emeto el següent
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10).
— La Guia per a la determinació de la Regla de Despesa de l'article 12 de la Llei Orgànica
2/2012, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera per a Corporacions Locals (IGAE).

El perímetre de consolidació d'aquesta Municipi està format pel propi Ajuntament,
CINQUÈ. Compliment de l'objectiu 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 en el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC-10).
El càlcul de la variable capacitat o necessitat de finançament en el marc de les Entitats Locals,
en termes pressupostaris SEC-10 i obviant certs matisos de comptabilització, s'obté de la
diferència entre els Capítols 1 a 7 del Pressupost d'Ingressos i els Capítols 1 a 7 del
Pressupost de Despeses.
Aquesta operació ha de calcular-se a nivell consolidat incloent l'estabilitat dels ens dependents
no generadors d'ingrés de mercat.
A. A causa de les diferències de criteri entre la comptabilitat pressupostària i la comptabilitat
nacional, és necessari la realització de ajustos a fi d'adequar la informació pressupostària
d'aquesta entitat als criteris establerts en el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i
Regionals (SEC-10). Es preveu una inexecució de pressupost per un import de 1.200.000,00 €
atès que diverses inversions estan condicionades a l’obtenció i consolidació de les subvencions
que preveuen el seu finançament.
B. L'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària amb motiu de la
l’aprovació del pressupost de l'exercici 2020 de Gironella (Entitat local), una vegada realitzats
els ajustis SEC-10 detallats en el punt A, presenta els següents resultats:
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QUART. Entitats que forma el Perímetre de Consolidació.
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En cas que el resultat de l'avaluació de l'objectiu d'Estabilitat Pressupostària o de la Regla de la
Despesa sigui incompliment, l'Entitat Local formularà un Pla Economicofinancer de conformitat
amb el que es disposa en els articles 21 i 23 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, que permeti l'any en curs i el següent el
compliment dels citats objectius.

INFORMES INTERVENCIO

TERCER. L'article 16 apartat 1 in fini i apartat 2 del Reglament de Desenvolupament de la Llei
18/2001, de 12 de desembre, d'Estabilitat Pressupostària, en la seva Aplicació a les Entitats
Locals, aprovat per Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, estableix que, la Intervenció
Local elevarà al Ple un informe sobre el compliment de l'objectiu d'estabilitat de la pròpia Entitat
Local i dels seus organismes i entitats dependents.

SISÈ. Compliment de la Regla de la Despesa.
La regla de despesa es calcularà comprovant que la variació de la despesa computable no
superi la taxa de referència del creixement del Producte Interior Brut, publicada pel Ministeri
d'Economia i Competitivitat, d'acord amb la metodologia utilitzada per la Comissió Europea en
aplicació de la seva normativa. Aquesta taxa es publicarà en l'informe de situació de l'economia
espanyola.
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C. Sobre la base dels càlculs precedents i a les dades presentades, resultant necessari
realitzar els ajustos detallats, s'observa a nivell individualitzat que la suma dels Capítols I a VII
del Pressupost d'Ingressos, és inferior, a la suma dels Capítols I a VII del Pressupost de
Despeses, la qual cosa representa una situació de dèficit pressupostari; i per tant una
necessitat de finançament que queda contemplada en el pressupost a aprovar amb la soll.
Licitud i concertació de crèdits per un import de 1.323.428,26€

SETÈ. Compliment del límit de Deute.
A. Les Entitats Locals tindran l'obligació de no depassar el límit de Deute Públic fixat en el
110% del PIB per a l'exercici 2020, de conformitat amb el recollit en Llei Orgànica 2/2012, de 27
d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera en el seu article 13.
Considerant que per a l'Administració Local no s'ha establert en termes d'ingressos no
financers aquest objectiu, i que en conseqüència resulten d'aplicació els que ja establia el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals en el seu article 53, s'efectua aquest càlcul
a l'efecte de determinar si l'Ajuntament compleix amb l'objectiu de deute Públic.

1.705.097,44
0,00
0,00
494,945.67

1.443.611,74
0,00
4.113.700,00
41 %

SETÈ. Conclusions.
A la vista dels càlculs precedents i amb motiu de l’aprovació del pressupost de l'exercici 2020
d'aquest Ajuntament, cal informar, d'acord amb el Reial decret 1463/2007 de 2 de novembre,
pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre,
d'Estabilitat Pressupostària en la seva aplicació a les Entitats Locals, del següent resultat
obtingut:
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Total Deute viu PDE
Risc deduït dels avals (Capital viu de les operacions avalades)
Deute formalitzat disponible i no disposada
Deutes amb Administracions Públiques.
Amb l’Administració General de l'Estat
Préstecs concedits a l'entitat local (s'inclouen bestretes
reintegrables)
Uns altres
Amb la Comunitat Autònoma (s'inclouen bestretes reintegrables)
Amb la Diputació Provincial Consell o Cabildo Insular (s'inclouen
bestretes reintegrables)
Amb la Seguretat Social (acords d'ajornament i/o fraccionament)
Amb l'AEAT (acords d'ajornament i/o fraccionament)
Amb altres Administracions Publiques
Deute projectat o formalitzat durant l'exercici
Altres deutes
Total deute viu a l'efecte del règim d'autorització
INGRESSOS CORRENTS A CONSIDERAR
% DEUTE VIU [(DEUTE VIU TOTAL consolidat/INGRESSOS CORRENTS
consolidats "sense afectat")*100]

Codi Validació: 7CQYZ3KYE5J7XF7TGP3PGK26X | Verificació: https://gironella.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 5

ENDEUTAMENT A l'efecte de l'APLICACIÓ DEL RÈGIM D'AUTORITZACIÓ RECOLLIT EN
L'ARTICLE 53 TRLRHL I EN LA DÓNA 31 DE LA LPGE 2013

INFORMES INTERVENCIO

B. El volum de deute viu a 01/01/2020 en termes de percentatge sobre els ingressos corrents
llança el següent resultat:

A. Que aquesta Entitat Local compleix l'objectiu d'Estabilitat Pressupostària entès com la
situació d'equilibri o de superàvit en termes de capacitat de finançament d'acord amb la
definició continguda en el SEC 2010, sempre i quant es realitzi la inexecució del pressupost per
un import de 1.200.000 €. En cas contrari hi ha necessitat de finançament.
B. Que aquesta Entitat Local compleix l'objectiu de la Regla de la Despesa, entès com la
situació en la qual la variació de la despesa computable no supera la taxa de referència de
creixement del PIB corresponent a aquest exercici, sempre i quant també es contempli la no
execució de la totalitat de pressupost
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C. Que aquesta Entitat Local compleix l'objectiu del límit de Deute Públic, establert en el
110 %, d'acord amb normativa vigent.

