Informe sobre el compliment del requisits de la llei orgànica 2/2012
en l’aprovació del pressupost de l’exercici 2018

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, aquest informe no és només informatiu per l’acte d’aprovació, sinó que forma part del
mateix expedient a aprovar.
Els controls a validar, atenent al que determina l’article 21 són l’objectiu d’estabilitat
pressupostària i el de deute públic.
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”.
El consell de Ministres, en data 24 de juny de 2011, va fixar un objectiu de dèficit (necessitat
de finançament) zero, sense marge de tolerància per als exercicis 2013 i 2014 i que s’ha
acordat mantenir per l’exercici 2015 i següents.
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D’acord amb les xifres del pressupost a aprovar, en termes consolidats de les entitats a
l’article 2.1 de la LOEPSF, la capacitat o necessitat de finançament calculada amb els
criteris del SEC95, és:

Objectiu pressupost 2018

CAPACITAT / NECESSITAT DE FINANÇAMENT
Ingressos dels capítols 1 a
7

8.595.674

-Despeses dels capítols 1 a
7

8.936.699

Ajustaments SEC
95

370.398

Ajustament consolidació operacions entre el grup
Capacitat (+)/Necessitat(-) de finançament

29.373
0,34%

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.”

Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos
Av. Catalunya, 74 - 08730 Santa Margarida i els Monjos
Tel. 93 898 02 11
www.santamargaridaielsmonjos.cat
info@smmonjos.cat

Donat que el PIB a nivell municipal no és una dada disponible, mentre no es reguli una
traducció pràctica d’aquesta limitació, donat que cap norma legal indica el contrari, és
segueix el criteri general del sector assimilant la limitació del 3% sobre el PIB al 75% sobre
els ingressos corrents liquidats, que és el límit vigent.
En conseqüència, no podrà aprovar-se nou endeutament per inversions si no es compleixen
que el nivell de deute viu previst per final d’exercici, en termes consolidats, no superi el 75%
dels seus ingressos corrents liquidats o meritats, calculat en la forma estableix l’article 53.2
del TRLRHL.
L’objectiu d’endeutament per l’exercici 2018, d’acord amb el pressupost a aprovar és de:

ENDEUTAMENT AMB PIE
Saldo a 31 de desembre
Ingressos corrents liquidats (darrer exercici liquidat ) 2016
Ràtio deute viu previst a 31/12/2017 / Ingressos corrents liquidats
2016
Ingressos corrents pressupost 2018

266.417,11
8.712.569,73

3.05%
8.945.674,13

Deute viu previst a 31/12/2018/ Ingressos corrents pressupost
(si no es concerta cap operació de les previstes)

2’97%

Conclusió
Dels càlculs anterior es desprèn que:
−

S’assoleix l’objectiu d’estabilitat.

−

L’objectiu de deute per l’exercici està dins dels marges legals.
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D’acord amb els resultats anteriors,
−

Els controls de la llei orgànica 2/2012 es compleixen en el pressupost
vigent.

−

Cal advertir que els càlculs s’ha seguit un model facilitat pel servei SAGEL
de la Diputació de Barcelona.

Santa Margarida i els Monjos, 24 de novembre de 2017.
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