
Informe de la liquidació del pressupost de l’exercici 
2016 

�

 
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)����’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 de 

liquidació. 

 

Els controls a validar, en referència a la liquidació del pressupost de 2014, 

atenent al que determina l’article 21 són l’objectiu d’estabilitat pressupostària, 

l’objectiu de deute públic i la regla de la 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 de la liquidació del pressupost de 2016, la capacitat o 

necessitat de finançament calculada amb els criteris del SEC95, és: 

 

Ajuntament de Montmeló 

Ingressos dels capítols 1 a 7  12.339.065 
Despeses dels capítols 1 a 7  11.686.148 
Ajustaments SEC 95 -492.277 
Ajust de consolidació  95.000 
Capacitat (+) / Necessitat (-) de finançament 255.640 
 
Residència Can Dotras 

Ingressos dels capítols 1 a 7  716.826 
Despeses dels capítols 1 a 7  734.392 
Ajustaments SEC 95 0 
Ajust de consolidació  0 
Capacitat (+) / Necessitat (-) de finançament 17,566 
 
 
Consolidació a nivell de grup 
 
Ingressos dels capítols 1 a 7  13.055.891 
Despeses dels capítols 1 a 7  12.420.540 
Ajustaments SEC 95 -492.277 
Ajust de consolidació  95.000 
Capacitat (+) / Necessitat (-) de finançament 238.074 
 

Regla de la despesa 
�

L’article 12 de la LOEPSF estableix que la regla de la despesa és la variació de 
la despesa computable de l’Administració Central, de les Comunitats 
Autònomes i de les Corporacions Locals, la qual no podrà superar la taxa de 
referència de creixement del producte interior brut de mig termini per a 
l’economia espanyola. 
 
Per concretar l’aplicació d’aquest control, es remet a la “Guia para la 
determinación de la Regla de Gastos del artículo 12 de la ley 2/2012 orgánica 
de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera para corporaciones 
locales”, de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat. 
 
 
D’acord amb les xifres de la liquidació del pressupost de 2016, la regla de la 

despesa calculada amb els criteris del SEC95, és: 



 
Consolidació a nivell de grup 
�

Base 2015   7.644.011 
Base anterior incrementada 7.781.603 
Límit 9.775.490 
Base 2016 9.973.699 
Diferència entre límit i base 2015 -198.209 
�

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, definida 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 és a nivell de sector local, cal entendre que 

l’objectiu a nivell d’entitat ve determinat pel límit vigent  per contractar 

operacions per endeutament. Per tant, s’assoleix l’objectiu de deute si el nivell 

d’endeutament del grup consolidat és inferior al límit vigent durant 2016 per 

contractar operacions per endeutament, o en cas de ser superior, aquest s’ha 

reduït al llarg d’aquest exercici.  

Ingressos capítols 1 a 5   12.176.868 
Finalistes a operacions de capital 0 
Altres ingressos de capítols 1 a 5 no consolidats 0 
Ingressos corrents efectes Llei estabilitat 12.176.868 



    
DEUTE PÚBLIC AMB CRITERIS SEC95  
Saldo inicial     7.553.641 
Augments      
Disminucions     1.297.867 
Saldo final     6.255.774 
Capitals signats i no disposats  0 
  
    
Ràtio Deute Públic   51% 
�

 
Règim de Tutela Financera per l’exercici 2016 
 
Ingressos capítols 1 a 5   12.176.868 
Finalistes a operacions de capital 0 
Altres ingressos de capítols 1 a 5 no consolidats 0 
Ingressos corrents efectes Tutela Financera 12.176.868 
       
ENDEUTAMENT TUTELA FINANCERA 
Saldo inicial     7.311.135 
Augments     0 
Disminucions     1.256.880 
Saldo final     6.054.255 
    
Ràtio     50% 

L’estalvi net que es desprèn de la liquidació és: 

Ingressos corrents efectes Tutela Financera 12.176.868 
Obligacions reconegudes dels Cap. 1, 2  i 4, no 
finançada amb romanent líquid de tresoreria 10.634.761 

Anualitats teòriques d’operacions vigents 961.373 

Estalvi Net 580.734 

Montmeló, 28 de febrer de 2017 

L’Interventor acctl. 


