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INFORME D’INTERVENCIÓ D’AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE L’OBJECTIU
D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA i SOSTENIBILITAT FINANCERA
1. IDENTIFICACIÓ
1.1. Òrgan que l’ha sol·licitat o al qual s’adreça: Ple de la Corporació
1.2. Caràcter: Preceptiu
1.3. Títol: Informe d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària, de l’objectiu del deute públic.
1.4. Número Expedient: 001/2020/5279/I102
2. ANTECEDENTS
La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera estableix entre els seus objectius garantir l'estabilitat pressupostària i
sostenibilitat
financera
de
totes
les
administracions
públiques.
Per això l'aprovació i la liquidació dels Pressupostos de les Entitats Locals han
de realitzar-se sota el compliment de les trucades tres regles fiscals: l'estabilitat
pressupostària, la regla de la despesa i el deute públic.
No obstant això, amb l'objectiu de dotar a les Entitats Locals de fonts de
recursos suficients per fer front a la pandèmia i seguint les recomanacions de la
Comissió Europea que va aplicar la clàusula general de salvaguarda del Pacte
d'Estabilitat i Creixement en 2020 i que prorrogarà en 2021, el Consell de
Ministres en data 6 d'octubre de 2020 va aprovar la suspensió de les tres regles
fiscals.
Per a això, tal com disposa l'article 135.4 de la Constitució Espanyola i l'article
11.3 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera, va sol·licitar en aquest acord, que el Congrés apreciés
per majoria absoluta, si Espanya es troba en situació d'emergència que
permeti adoptar aquesta mesura excepcional.

Amb l'apreciació adoptada per la majoria absoluta del Congrés i amb
efectivitat des d'aquest dia en què es va prendre l'acord, queden suspesos
durant l'exercici 2020 i 2021 els objectius d'estabilitat i deute, així com la regla
de despesa. D'aquesta manera, Espanya deixa en suspens el camí de
consolidació fiscal aprovada abans de la crisi sanitària de la Covid-19.
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El passat 20 d'octubre de 2020, el Ple del Congrés dels Diputats va aprovar per
majoria absoluta l'acord del Consell de Ministres de 6 d'octubre de 2020 pel
qual se sol·licita del Congrés dels Diputats l'apreciació de què Espanya està
sofrint una pandèmia, la qual cosa suposa una situació d'emergència
extraordinària, amb la finalitat d'aplicar la previsió constitucional que permet
en aquests casos superar límits de dèficit estructural i de volum de deute
públic.
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En qualsevol cas, la suspensió de les regles fiscals no implica la suspensió de
l'aplicació de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera, del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març ni de la resta
de la normativa d’hisendes locals, totes continuen en vigor.
Igualment, no suposa la desaparició de la responsabilitat fiscal, ja que el
Govern ha fixat una taxa de dèficit de referència per a les Corporacions Locals
en l'exercici 2021 del 0,1% del PIB que servirà de guia per a l'activitat municipal.
Així, la suspensió de les regles fiscals, no suposa que desaparegui la
responsabilitat fiscal de cadascuna de les administracions públiques a la qual
es refereix l'article 8 de la referida Llei Orgànica 2/2012, com tampoc el principi
de prudència a l'hora d'executar els seus pressupostos.
3. FONAMENTS JURÍDICS
La legislació aplicable és la següent:









Malgrat els objectius d'estabilitat, deute públic i la regla de despesa, aprovats
pel Govern l'11 de febrer de 2020 són inaplicables per estar aprovada la seva
suspensió, als Pressupostos de les Entitats Locals els continua sent d'aplicació la
normativa pressupostària continguda en el Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i la
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Els articles 3, 4 i 8 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
L'article 16.2 del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de
novembre, d'Estabilitat Pressupostària, en la seva Aplicació a les Entitats
Locals.
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.
La Disposició Final 31a de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de
pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2013.
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 (SEC-10).
Els articles 4.1.b, 15.3.c, 15.4.i, de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre,
per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament
d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera
L'Acord del Consell de Ministres, de 6 d'octubre de 2020, en el qual se
sol·licita al Congrés dels Diputats l'apreciació de la situació
d'emergència extraordinària prevista a l'article 135.4 de la Constitució,
que comporta la suspensió de les regles fiscals per als exercicis 2020 i
2021.
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seva normativa de desenvolupament i per tant, el principi d'estabilitat
pressupostària.
Això és a causa que els és d'aplicació l'apartat 1 del referit article 165 del Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març , pel qual, el pressupost general atendrà al
compliment del principi d'estabilitat i l'article 16 del Reial decret 1463/2007, de
2 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei
18/2001, de 12 de novembre, d'Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a
les Entitats Locals, pel qual la Intervenció local informarà sobre l'avaluació del
principi d'estabilitat pressupostària en termes de capacitat o necessitat de
finançament conforme al SEC-10 amb caràcter independent i s'incorporarà als
previstos en l’article 168.4 el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, referits
respectivament, a l'aprovació del pressupost general i a la seva liquidació.
Aquest càlcul, que es realitzarà a efectes informatius, no assortirà cap efecte
durant els exercicis 2020 i 2021 per estar l'objectiu d'estabilitat pressupostària
suspès.
Igualment els serà d'aplicació als Pressupostos de les Entitats Locals el principi
de sostenibilitat financera, ja que la suspensió de les regles fiscals, en concret
de l'objectiu de deute públic, no implica renunciar a la prudència en la gestió
financera, sent plenament aplicable el principi de sostenibilitat financera, en
termes de deute financer.
El deute financer ha de mesurar-se en termes de volum de deute viu i del límit
d'endeutament a l'efecte del règim d'autorització de noves operacions de
crèdit establert en els articles 52 i 53 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i la
Disposició Final 31a de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de pressupostos
generals de l'Estat per a l'any 2013.
A l'efecte de determinar el límit d'endeutament, el total del deute viu a l'efecte
del règim d'autorització es detalla en:
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Deute a l'efecte del Protocol de Dèficit Excessiu, inclòs el deute a curt
termini i el deute a llarg termini, desagregant entri: emissions de deute,
operacions amb entitats de crèdit, factoring sense recurs, deutes amb
administracions públiques (FFEL), arrendament financer, associacions
públic-privades, pagaments ajornats amb operacions amb tercers i
altres operacions de crèdit.
Risc deduït d'Avals
Operacions formalitzades disponibles no disposades
Deute amb administracions públiques diferent de la inclosa en el FFEL
Import d'operacions projectades o formalitzades
Altres deutes

Aquest càlcul del deute financer, tal com disposa l'article 15 de l'Ordre
HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
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subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, ha d'efectuar-se
anualment, en ocasió de l'aprovació del pressupost i la seva liquidació.
El càlcul del deute financer igualment es realitzarà a efectes informatius, i no
assortirà cap efecte durant aquest període, més enllà de conèixer els límits
establerts en la normativa d’hisendes locals per concertar noves operacions
d'endeutament a llarg termini.
Entitats que forma el Perímetre de Consolidació
El perímetre de consolidació d'aquest municipi està format pel propi
Ajuntament, i les següents entitats dependents:



EPEL Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega
Societat Urbanística Municipal d'Habitatge Social de Tàrrega (SUMTA)

4. CÀLCUL DE L’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA
4.1 ENS AJUNTAMENT DE TÀRREGA
L'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 de finançament en el marc de les Entitats
Locals, en termes pressupostaris SEC-10 i obviant certs matisos de
comptabilització, s'obté, a nivell consolidat, de la diferència entre els Capítols 1
a 7 del Pressupost d'Ingressos i els Capítols 1 a 7 del Pressupost de Despeses.
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A causa de les diferències de criteri entre la comptabilitat pressupostària i la
comptabilitat nacional, és necessari la realització d'ajustos a fi d'adequar la
informació pressupostària d'aquesta entitat als criteris establerts en el SEC-10.
Seguint el que es disposa en el «Manual de càlcul del dèficit en comptabilitat
nacional adaptat a les corporacions locals» i en la «Nota sobre els canvis
metodològics d'aplicació del nou SEC 2010 que afecten els Comptes de les
Administracions Públiques» editat per la Intervenció General de l'Administració
de l'Estat (IGAE), es duen a terme els càlculs següents:

INGRESSOS
Capítol

Crèdits inicials

1

7.537.500,00 €

2

253.000,00 €

3

3.342.144,94 €

4

5.108.977,26 €
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5

126.725,00 €

6

65.000,00 €

7

851.755,13 €

9

518.755,87 €

TOTAL INGRESSOS

17.803.858,20 €

DESPESES
Capítol

Crèdits inicials

1

7.486.352,34 €

2

5.566.165,41 €

3

84.700,00 €

4

947.361,24 €

5

81.458,95 €

6

1.736.868,80 €

7

83.551,46 €

9

1.817.400,00 €

TOTAL DESPESES

Capítols 1-7 d’ingressos - Capítols 1-7 de
despeses
Superàvit (+) / Dèficit (-) no financer

17.803.858,20 €

1.298.644,13 €

AJUSTAMENTS: 359.219,85 €




IMPOSTOS, COTITZACIONS SOCIALS, TAXES I ALTRES INGRESSOS: -536.923,20 €
LLIURAMENTS A COMPTE D’IMPOSTOS CEDITS, DEL FONS COMPLEMENTARI
FINANÇAMENT I DEL FONS DE FINANÇAMENT D’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA: +68.930,76 €
GRAU D’EXECUCIÓ DE LA DESPESA: +827.212,30 €

DE

SUPERÀVIT NO FINANCER: 1.657.863,98 €

1.

IMPOSTOS, COTITZACIONS SOCIALS, TAXES I ALTRES INGRESSOS
D’acord amb el manual SEC 95, en comptabilitat nacional cal aplicar el
criteri caixa. Atès que estem en fase d’aprovació del pressupost inicial,
s’ha pres com a referència el càlcul dels ajustos dels 3 darrers exercicis
(2016, 2017 i 2018), per tal de calcular l’ajust a aplicar en aquests
conceptes, obtenint el següent resultat:
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Detall dels ajustaments a realitzar (si procedeixen o s’han realitzat):
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Càlcul percentatges mitjos:
2017

DRN

COBRAMENTS
EX. TANCATS
477.678,21

TOTAL
COBRAMENTS
7.052.873,64

%

7.452.346,93

COBRAMENTS
EX. CORRENT
6.575.195,43

CAPÍTOL 1
CAPÍTOL 2

181.003,46

177.809,06

124,50

177.933,56

98,30%

CAPÍTOL
3
(exclòs CCEE i
QQUU)

3.287.377,45

2.690.000,09

178.941,36

2.868.941,45

87,27%

2018

DRN
7.218.613,55

COBRAMENTS
EX. TANCATS
566.571,84

TOTAL
COBRAMENTS
6.955.263,93

%

CAPÍTOL 1

COBRAMENTS
EX. CORRENT
6.388.692,09

CAPÍTOL 2

272.597,80

272.504,13

113,33

272.617,46

100,01%

CAPÍTOL
3
(exclòs CCEE i
QQUU)

3.012.278,82

2.487.834,00

402.120,85

2.889.954,85

95,94%

2019

Suma de Drets
reconeguts nets

RECAPTATS
TANCATS

TOTAL RECAPTATS

CAPÍTOL 1

7.397.562,90

Suma
de
Recaptació
neta
6.441.517,05

605.244,08

7.046.761,13

95,26%

CAPÍTOL 2

372.357,73

363.249,38

79,50

363.328,88

97,58%

CAPÍTOL 3

3.120.929,47

2.722.725,90

395.610,46

3.118.336,36

99,92%

Mitjana de %
de
cobrament
Pressupost 2021

CAPÍTOLS

Previsió
recaptació
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Ajust

95,42%

7.537.500,00

7.192.013,73

-345.486,27

CAPÍTOL 2
CAPÍTOL 3 (exclòs CCEE
i QQUU)

98,63%

253.000,00

249.530,85

-3.469,15

94,38%

3.342.144,94

3.154.177,16

-187.967,78

2.

-536.923,20

LLIURAMENTS A COMPTE D’IMPOSTOS CEDITS, DEL FONS
COMPLEMENTARI DE FINANÇAMENT I DEL FONS DE FINANÇAMENT
D’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA.
Ajust derivat de les liquidacions negatives dels anys 2008 i 2009.
Correspondrà fer un ajustament positiu per la quantitat anual amortitzada.
Correspondrà dur a terme els següents ajustaments:
PARTICIPACIÓ TRIBUTS DE L'ESTAT
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94,64%

2019

QUATITAT A COMPENSAR PIE 2008

15.614,76

QUATITAT A COMPENSAR PIE 2009

53.316,00
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TOTAL AJUSTAMENT

3.

68.930,76

AJUSTAMENT GRAU D’EXECUCIÓ DE LA DESPESA
D’acord amb la guia per la determinació de la Regla de la Despesa, els
pressupostos inicials de les Corporacions Locals, s’haurà d’ajustar d’acord
amb el grau d’execució dels pressupostos dels tres exercicis anteriors.
El percentatge estimat del grau d’execució pel pressupost de l’any tindrà
com a límit superior o inferior, la mitja aritmètica dels percentatges del grau
d’execució dels crèdits per operacions no financeres del pressupost de
despeses dels tres exercicis anteriors, un cop eliminats els valors atípics.
D’aquesta manera s’obté el següent resultat:
PREVISIONS INI.
CONSOLIDADES
Cap. 1
6.831.739,80

2019

Cap. 2

5.445.301,24

Cap. 3

5.000,00

Cap. 4

987.290,00

Cap. 7

-

-

PREVISIONS INI.
CONSOLIDADES
Cap. 1
6.118.374,29
Cap. 2

5.092.648,65

Cap. 3

3.000,00

Cap. 4

976.540,00

12.339.294,73
OBLIGACIONS
RECONEGUDES
6.281.560,61

-

-

-

12.190.562,94

11.687.600,37

2017

PREVISIONS INI.
CONSOLIDADES
AAPP

OBLIGACIONS
RECONEGUDES
AAPP

Cap. 1

6.177.591,00

6.000.071,44

Cap. 2

4.798.612,15

4.348.611,66

Cap. 3

5.000,00

300,00

Cap. 4

1.093.009,00

929.677,66

Cap. 6

-

-

Cap. 7

-

-

Total

12.074.212,15

11.278.660,76
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925.972,18
-

2018
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-

13.269.331,04

Grau
d'execució

4.809.855,08

Cap. 6
Total
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OBLIGACIONS
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6.603.467,47
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-

0,0413

Grau
d'execució

-

0,0659
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GRAU EXECUCIÓ
(excepte interessos
i valors atípics)
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d'execució dels 3
exercicis anteriors
(cap 1 a 7)

-0,05908 Cap 1
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Cap 3 (311)

Cap 4

7.486.352,34

5.566.165,41

2.000,00

947.361,24

442.283,69

328.841,61

118,16

55.968,84

827.212,30

Correspon dur a terme un ajust en positiu de 827.212,30 € en SEC (reducció de
despesa millora estabilitat pressupostària)
4.

INVERSIONS REALITZADES PEL SISTEMA

«D’ABONAMENT TOTAL DEL

PREU»
No correspon fer cap ajust en aquest concepte
5.

INVERSIONS REALITZADES PER COMPTE DE CORPORACIONS LOCALS
No correspon fer cap ajust en aquest concepte

6.

CONSOLIDACIÓ
PÚBLIQUES

DE

TRANSFERÈNCIES

ENTRE

ADMINISTRACIONS

No correspon fer cap ajust en aquest concepte
7.

TRACTAMENT DELS INGRESSOS OBTINGUTS PER LA VENDA D’ACCIONS
(Privatització d’empreses)
No correspon fer cap ajust en aquest concepte

8.

TRACTAMENT DELS DIVIDENDS I PARTICIPACIÓ EN BENEFICIS
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No correspon fer cap ajust en aquest concepte
9.

No correspon fer cap ajust en aquest concepte
10.
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OPERACIONS DE PERMUTA FINANCERA (SWAPS)
No correspon fer cap ajust en aquest concepte

11.
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INGRESSOS OBTINGUTS DEL PRESSUPOST DE LA UNIÓ EUROPEA

OPERACIONS D’EXECUCIÓ I REINTEGRAMENT D’AVALS
No correspon fer cap ajust en aquest concepte
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APORTACIONS DE CAPITAL A EMPRESES PÚBLIQUES
No correspon fer cap ajust en aquest concepte

13.

ASSUMPCIÓ I CANCEL·LACIÓ DE DEUTES D’EMPRESES PÚBLIQUES
No correspon fer cap ajust en aquest concepte

14.

DESPESES REALITZADES EN L’EXERCICI I PENDENTS D’APLICAR AL
PRESSUPOST DE DESPESES DE LA CORPORACIÓ LOCAL
No correspon fer cap ajust en aquest concepte

15.

TRACTAMENT DE LES OPERACIONS DE CENSOS
No correspon fer cap ajust en aquest concepte

CONCLUSIÓ:
Cal informar respecte al resultat obtingut següent:
 Amb efectius informatius
D’acord amb tot el que s’ha exposat anteriorment el pressupost 2021 de
l’Ajuntament de Tàrrega compleix el principi d’estabilitat pressupostària.
Aquesta interventora remet el càlcul del compliment de l’objectiu de la regla
de la despesa al moment de la liquidació del pressupost. Tanmateix, d’acord
amb el que s’ha exposat anteriorment, el compliment de les tres regles fiscals
està suspès pels exercicis 2020 i 2021.
4.2 ENS DEPENDENTS
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4.2.1 Ens: EPEL Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega.
Pressupost no limitatiu:
INGRESSOS

EPEL

CAPÍTOL 1
CAPÍTOL 2
CAPÍTOL 3

244.850,00

CAPÍTOL 4

958.350,00

CAPÍTOL 5

800
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1.204.000,00

DESPESES
CAPÍTOL 1

401.990,00

CAPÍTOL 2

800.260,00

CAPÍTOL 3

1.350,00

CAPÍTOL 4
CAPÍTOL 5
CAPÍTOL 6

400,00

CAPÍTOL 7
CAPÍTOL 9
Total general

1.204.000,00

D’acord amb el Manual de Càlcul del dèficit en comptabilitat nacional
adaptat a les Corporacions Locals, es dedueixen els següents càlculs:
IMPORT NET XIFRA DE NEGOCIS

244.850,00

SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES

958.350,00

INGRESSOS FINANCERS

800,00

APROVISIONAMENTS

-293.000,00

DESPESES DE PERSONAL

-401.990,00

ALTRES DESPESES EXPLOTACIÓ

-507.260,00

DESPESES FINANCERES

-1.350,00

VARIACIONS DE L'IMMOBILITZAT

-400

CAPACITAT DE FINANÇAMENT

0,00
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4.2.2 Ens SUMTA:

INGRESSOS

SUMTA

CAPÍTOL 1
CAPÍTOL 2
CAPÍTOL 3
CAPÍTOL 4

8.300,00

CAPÍTOL 5
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8.300,00

DESPESES
CAPÍTOL 1
CAPÍTOL 2

8.200,00

CAPÍTOL 3

100,00

CAPÍTOL 4
CAPÍTOL 5
CAPÍTOL 6
CAPÍTOL 7
CAPÍTOL 9
Total general

8.300,00

D’acord amb el Manual de Càlcul del dèficit en comptabilitat nacional
adaptat a les Corporacions Locals, es dedueixen els següents càlculs:

IMPORT NET XIFRA DE NEGOCIS
SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES

8.300,00

INGRESSOS FINANCERS
APROVISIONAMENTS
DESPESES DE PERSONAL
ALTRES DESPESES EXPLOTACIÓ

-8.200,00

DESPESES FINANCERES

-100,00

VARIACIONS DE L'IMMOBILITZAT
CAPACITAT DE FINANÇAMENT

0,00

4.3.3 CONSOLIDAT:
INGRESSOS

AJUNTAMENT
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CAPÍTOL 1

EPEL

SUMTA

TRANSFERENCIES
INTERNES
TOTAL CONSOLIDAT

7.537.500,00

7.537.500,00

CAPÍTOL 2

253.000,00

CAPÍTOL 3

3.342.144,94

244.850,00

253.000,00

CAPÍTOL 4

5.108.977,26

958.350,00

CAPÍTOL 5

126.725,00

800,00

3.586.994,94
8.300,00

190.000,00

5.885.627,26
127.525,00

CAPÍTOL 6

65.000,00

65.000,00

CAPÍTOL 7

851.755,13

851.755,13

CAPÍTOL 9
Total
general

518.755,87

518.755,87

17.803.858,20

1.204.000,00

7.486.352,34

401.990,00

8.300,00

18.826.158,20
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CAPÍTOL 2

5.566.165,41

800.260,00

8.200,00

6.374.625,41

CAPÍTOL 3

84.700,00

1.350,00

100,00

86.150,00

CAPÍTOL 4

947.361,24

CAPÍTOL 5

81.458,95

CAPÍTOL 6

1.736.868,80

CAPÍTOL 7

83.551,46

83.551,46

CAPÍTOL 9
Total
general

1.817.400,00

1.817.400,00

17.803.858,20

190.000,00

757.361,24
81.458,95

400,00

1.204.000,00

1.737.268,80

8.300,00

18.826.158,20

CÀLCUL DÈFICIT/SUPERÀVIT NO FINANCER EN TERMES CONSOLIDATS:
Atès que els ens dependents no presenten ajustos del SEC 95, el superàvit
pressupostari en termes consolidats coincideix amb del propis Ajuntament, i és
d’1.657.863,98 €.
4.4 CONCLUSIÓ:
Cal informar respecte al resultat obtingut següent:
 Amb efectius informatius
D’acord amb tot el que s’ha exposat anteriorment el pressupost 2021 de
l’Ajuntament de Tàrrega en termes consolidats compleix el principi d’estabilitat
pressupostària. Aquesta interventora remet el càlcul del compliment de
l’objectiu de la regla de la despesa al moment de la liquidació del pressupost.
Tanmateix, d’acord amb l’exposat anteriorment, el compliment de les tres
regles fiscals està suspès pels exercicis 2020 i 2021.
5. COMPLIMENT DE L’OBJECTIU DE SOSTENIBILITAT FINANCERA
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S'entendrà per sostenibilitat financera la capacitat per finançar compromisos
de despesa presents i futurs dins dels límits de dèficit, deute públic i morositat
de deute comercial.
Els límits d’endeutament aplicables a cadascun de les entitats locals es
recullen en el TRLRHL (art.53, que estableix el 110% dels ingressos corrents
liquidats en termes consolidats i ajustats) tenint en compte la regulació
especial per a l’exercici 2013, establerta en la Disposició Final 31a de la Llei
17/2012, de 27 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any
2013, que estableix amb vigència indefinida el següent:
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o Ràtio legal d’estalvi net amb signe positiu.
o Ràtio legal de deute viu, no superior al 75%
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Règim d’autorització:
o Ràtio legal d’estalvi net amb signe positiu.
o Ràtio legal de deute viu, superior al 75%, però no superior al 110%.

D’acord amb l’ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre els procediments en
matèria de tutela financera dels ens locals, la ràtio legal de deute viu, s’obté
com el quocient entre el deute viu previst a 31 de desembre de l’exercici en
curs, i els ingressos corrents.
D’acord amb aquesta ordre, pel que fa al deute viu, cal tenir en compte els
saldos previstos per als comptes detallats en l’Annex 1 d’aquesta ordre. Pel que
fa a les previsions sobre els imports disposats de les operacions de crèdit a curt
termini s’han d’efectuar d’acord amb les previsions contingudes en el pla de
tresoreria.
Els ingressos corrents a tenir en compte són els drets reconeguts nets dels
capítols 1 a 5, amb els ajustos detallats en l’ordre ECF/138/2007, calculats a
partir de la liquidació del pressupost, de l’exercici anterior. Durant el primer
semestre, si no s’ha aprovat la liquidació esmentada, es pot utilitzar la de
l’exercici precedent.
Situació a 31 de desembre de 2021:
El capital viu pendent d’amortitzar previst a 31 de desembre de 2021, pels
préstecs a llarg termini, concertats i vigents, segons es desprèn dels estats
financers, i que consta detallat a l’estat de previsió de moviments i situació del
deute, ascendeix a 5.391.694,86 €, d’acord amb el detall que consta en l’annex
estat del deute 2021.
D’acord amb les previsions contingudes en el pla de tresoreria es preveu que
l’import disposat de les pòlisses de tresoreria a 31 de desembre de 2021 se situï
en 1.000.000 €.
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L’import dels drets reconeguts nets (capítols 1 a 5) en termes consolidats, que es
desprenen de la liquidació de l’exercici 2019 sense tenir en compte les
contribucions especials, és de 16.411.692,73 €.
La ràtio legal deute viu, calculada en els termes establerts en l’ordre
ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre els procediments en matèria de tutela
financera dels ens locals, se situa en el 38,95%
Deute Viu ll/t 31/12/2021

5.391.694,86

Deute viu c/t previst 31/12/2021

1.000.000,00
6.391.694,86

Ràtio Legal deute viu 31/12/2021

38,95%

Si tenim en compte els nous préstecs previstos en el pressupost de l’exercici
2021, la ràtio legal de deute viu prevista a 31 de desembre de 2021 en el
42,11%:
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Deute Viu ll/t 31/12/2021

5.910.450,73 €

Deute viu c/t previst 31/12/2021

1.000.000,00 €
6.910.450,73 €

Ràtio Legal deute viu 31/12/2021

42,11%

6. CONCLUSIONS:
El pressupost general de la Corporació:
a) 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 95.
b) Compleix l’objectiu de deute públic.
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