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INFORME D'INTERVENCIÓ DEL CÀLCUL DE L'ESTABILITAT 

PRESSUPOSTÀRIA I LA SOSTENIBILITAT FINANCERA 

 
Aquesta Intervenció, en virtut de les atribucions de control citades i establertes en l'article 
213 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial decret 

legislatiu 2/2004, de 5 de març i desenvolupades pel Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, 
pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local; 

i en atenció a les facultats recollides en 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: 

 

INFORME 

 

PRIMER. 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 liquidació dels Pressupostos de les Entitats Locals han de realitzar-se 

sota el compliment de les anomenades tres regles fiscals: l'estabilitat pressupostària, la 
regla de la despesa i el deute públic. 

 
Cal recordar que la Comissió Europea va decidir aplicar la clàusula general de salvaguarda 
del Pacte d'Estabilitat i Creixement en 2020 (prorrogada per a l'exercici 2021), considerant 

que es complien les condicions per a mantenir-la en vigor també per a l'any 2022, per la 
qual cosa el Consell de Ministres del passat 27 de juliol va acordar el manteniment de la 
suspensió de les regles fiscals. 

 
Aquesta decisió va ser ratificada pel Congrés dels Diputats el 13 de setembre de 2021, 

considerant que a Espanya es mantenen les condicions d'excepcionalitat que justifiquen 
mantenir suspeses les regles fiscals en 2022. D'aquesta manera, amb l'apreciació adoptada 
per la majoria absoluta del Congrés i amb efectivitat des del mateix dia en què es va 

prendre l'acord, es mantenen suspesos durant l'exercici 2022, els objectius d'estabilitat i 
deute, així com la regla de despesa. 

 
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, 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 i del 0,0% del PIB per a l'exercici 2022, 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 
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Llei orgànica 2/2012, com tampoc el principi de prudència a l'hora d'executar els seus 
pressupostos. 

 
SEGON. Legislació aplicable: 
 

• 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[1] . 
• 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.e, 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. 
 

TERCER. A pesar que 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 aplicable 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 seva normativa de 

desenvolupament i per tant, el principi d'estabilitat pressupostària. 
 
Això és pel fet que els és aplicable 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 el 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 

els articles 168.4 i 191.3 del 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, 2021 i 2022 per estar l'objectiu d'estabilitat pressupostària suspès. 
 

QUART. Igualment els serà aplicable als Pressupostos de les Entitats Locals el principi de 
sostenibilitat financera, perquè 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 
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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: 
 
• Deute a l'efecte del Protocol de Dèficit Excessiu, inclosa el deute a curt termini i el deute 

a llarg termini, desagregant entre: 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 a 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 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’hisenda per a concertar noves operacions d'endeutament a llarg termini. 
 
CINQUÈ. Entitats que forma el Perímetre de Consolidació. 

 
El perímetre de consolidació d'aquesta Municipi està format pel propi Ajuntament, els 

següents organismes i entitats dependents: 
 
• Institut Municipal de Serveis als Discapacitats. 

• Institut Municipal d’Educació. 
• Fundació Municipal Joan Abelló. 

• Consorci Teledigital de Mollet. 
• Mollet Impulsa, sl. 
• Mollet Comunicació, sl. 

• Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i l’Ocupació, SL 

• Mercamollet, SL 
 
SISÈ. Càlcul de l'Estabilitat Pressupostària. 

 
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). 
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El càlcul de la variable capacitat de finançament en el marc de les Entitats Locals, en 

termes pressupostaris SEC-10 i obviant uns 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. 

 
A. 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), és procedent realitzar els ajustos següents: 

 
Ajust 1. Registre en Comptabilitat Nacional d'Impostos, Taxes i altres ingressos: diferència 
entre els drets reconeguts per l'entitat i la recaptació total en caixa corresponent a aquests 

ingressos. 
 

  

Recaptació Neta 2020   Ajustos 

 

Drets 

reconeguts 

Nets 2020 

Exercici 

corrent 

Exercicis 

tancats Total Negatiu Positiu  Total 

Capítol 1. 

Impostos directes 18.450.070,34 16.811.347,91 741.704,59 17.553.052,50 -897.017,84 0,00 -897.017,84 

Capítol 2. 

Impostos 

indirectes 707.187,40 676.293,15 529.528,36 1.205.821,51 0,00 498.634,11 498.634,11 

Capítol 3. Taxes i 

altres ingressos 12.607.297,18 9.679.529,19 1.073.126,13 10.752.655,32 -1.854.641,86 0,00 -1.854.641,86 

TOTAL 31.764.554,92 27.167.170,25 2.344.359,08 29.511.529,33 -2.751.659,70 498.634,11 -2.253.025,59 

        %  ajust Crèdits inicials 2022 Ajust SEC 

-4,86 19.860.594,86 -965.595,66 

70,51 876.368,67 617.922,93 

-14,71 11.145.338,02 -1.639.575,09 

 
Ajust 3. En comptabilitat nacional els lliuraments a compte dels ingressos de la PTE 

s'imputen d'acord amb el “criteri de caixa”, i la liquidació definitiva resultant, en el 
moment en què es determina la seva quantia i se satisfà. En comptabilitat pressupostària 
aquest tipus d'ingrés són de caràcter simultani pel que el reconeixement del dret i l'ingrés 

es produeix en el moment en què es produeix l'ingrés. Per tant, el normal és que 
coincideixin els criteris d'imputació pressupostària amb els de comptabilitat nacional. En 

cas d'existir disparitat de criteris s'aplicarà l'ajust que correspongui, com és el cas de les 
quanties reintegrades en l'exercici 2022 a l'Estat en concepte de devolució de les 
liquidacions negatives corresponent a l’exercici de 2020. 

 

Devolució  Import 

Liquidació PIE 2020 700.000,00 
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Ajust 14. Despeses realitzades en l'exercici i pendents d'aplicar al pressupost de despeses 
de la Corporació Local: diferència entre el saldo inicial i saldo final del compte 413 
«Creditors per operacions reportades». 

 

Any  Compte "413" Ajustos 

 
Saldo inicial Saldo final Negatiu Positiu TOTAL 

2020 2.135.996,56 2.073.783,10 0,00 62.213,46 62.213,46 

 
Ajust per la part de la despesa. La "Guia per a la Determinació de la Regla de Despesa (3a 
edició)" estableix que "el càlcul de la despesa computable quan es parteix del projecte de 

pressupost o del pressupost inicial, es realitzarà un ajust per grau d'execució de la despesa 
que reduirà o augmentarà les ocupacions no financeres. Aquest ajust s'estimarà per cada 

Entitat Local en funció de l'experiència acumulada d'anys anteriors sobre les diferències 
entre les previsions pressupostàries i l'execució real.”. 
 

Si es pren la mitjana dels tres últims exercicis, considerant l'execució dels crèdits inicials, 
descomptant les despeses financeres no agregables i els considerats valors atípics, resulta 

el percentatge d'execució de despeses no financeres amb el detall que s'especifica a 
continuació: 
 

Exercici 
Crèdits 
inicials 

Obligacions 
Reconegudes % execució % inexecució 

2018 50.545.377,27 49.405.193,51 97,74 -2,26 

2019 51.981.574,03 50.981.344,10 98,08 -1,92 

2020 54.724.172,46 52.682.515,84 96,27 -3,73 

 
Càlcul mitjana del percentatge d'inexecució -2,64 

     

     
Import d'inexecució sobre les previsions de despeses 
no financeres per l'exercici 2022 61.870.117,59 -1.631.468,96 

Total ajust   1.631.468,96 

 

B. Per a l'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària amb motiu de 
l’aprovació del pressupost de l'exercici 2022, de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, 

presenta els següents resultats: 
 
 

Descripció Import 

Cap. I Impostos Directes 19.860.594,86 € 

Cap. II Impostos Indirectes  876.368,67 € 

Cap. III Taxes i preus públics  11.145.338,02 € 

Cap. IV Transferències Corrents  24.327.706,96 € 

Cap. V Ingressos Patrimonials  3.975.516,76 € 

Total Ingressos corrents 60.185.525,26 € 

Cap. VI Alienació bens  650.000,00 € 
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Cap VII Transferències de Capital 1.353.324,72 € 

Total Operacions de Capital 2.003.324,72 € 

Total Ingressos Cap I a VII 62.188.849,98 € 

  Descripció Import 

Cap. I Despeses de Personal 19.440.217,92 € 

Cap. II Despeses corrents en bens i serveis 22.938.315,91 € 

Cap III Despeses financeres  426.500,00 € 

Cap. IV Transferències corrents  12.011.343,43 € 

Cap. V Fons de contingència i altres imprevistos          2.550.415,61 € 

Total despeses corrents 57.366.792,87€ 

Cap VI Inversions reals 4.445.807,72 € 

Cap. VII Transferències de Capital 57.517,00 € 

Total operacions de Capital 4.503.324,72 € 

Total despeses Cap I a VII 61.870.117,59 € 

  
Capacitat/Necessitat Financ. abans d'ajustos  318.732,39 € 

 

 

Segons s'aprecia en el quadre següent, la diferència entre els imports pressupostats en els 
capítols 1 a 7 dels estats d'ingressos i els capítols 1 a 7 de l'estat de despeses, una vegada 
realitzats els ajustos SEC-10 detallats en el punt A, s’obté la capacitat de finançament de 

l’Ajuntament. 
 
 

Concepte Import 

Previsió Ingressos 62.188.849,98 € 

Crèdits inicials 61.870.117,59 € 

Capacitat/Necessitat Financ. abans d'ajustos  318.732,39 € 

Ajustos Ingressos   

Cap I -965.595,66€ 

Cap II 617.922,93€ 

Cap III -1.639.575,09€ 

Compte 413 62.213,46€ 

Liquidació PIE 2020 700.000,00€ 

Ajustos Despeses  

Grau inexecució despeses  1.631.468,96€ 

Total ajustos 406.434,60 € 

Capacitat/Necessitat Financ. Després 

d'ajustos 725.166,99€ 
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L’anàlisi s’ha de practicar, d’acord amb l’article 15 del Reglament, en quan els ens definits 
a l’article 4.1, una vegada consolidats i en termes de capacitat de finançament, a l’efecte de 
determinar si assoleixen l’objectiu individual establert per a les entitats locals. 

 
De les dades del Pressupost General consolidat, pel que fa al perímetre de consolidació 
indicat amb anterioritat, tenim: 

 
 

Descripció Import 

Cap. I Impostos Directes  19.860.594,86 € 

Cap. II Impostos Indirectes  876.368,67 € 

Cap. III Taxes i preus públics  14.223.002,02 € 

Cap. IV Transferències Corrents  37.592.617,20 € 

Cap. V Ingressos Patrimonials  3.975.656,75 € 

Total Ingressos corrents 76.528.239,49 € 

Cap. VI Alienació bens  650.000,00 € 

Cap VII Transferències de Capital 1.410.841,72 € 

Total Operacions de Capital 2.060.841,72 € 

Total Ingressos Cap I a VII 78.589.081,21 € 

  Descripció Import 

Cap. I Despeses de Personal 31.280.327,98 € 

Cap. II Despeses corrents en bens i serveis 26.351.309,90 € 

Cap III Despeses financeres 501.799,42 € 

Cap. IV Transferències corrents  12.227.014,56 € 

Cap. V Fons de contingència i altres 

imprevistos 2.555.415,61€ 

Total despeses corrents 72.915.867,47 € 

Cap VI Inversions reals  4.503.324,72 € 

Cap. VII Transferències de Capital 57.517,00 € 

Total operacions de Capital 4.560.841,72 € 

Total despeses Cap I a VII 77.476.709,19 € 

  Capacitat/Necessitat Financ. abans 

d'ajustos 1.112.372,02 € 

 
 

El càlcul de la capacitat/necessitat de finançament s’obtindrà en termes consolidats, 

practicant els ajustaments corresponents, un cop deduïdes les transferències internes. El 
resultat és el següent : 
 
 

Concepte Import 

Previsió Ingressos 78.589.081,21 € 

Crèdits inicials 77.476.709,19 € 

Capacitat/Necessitat Financ. abans d'ajustos  1.112.372,02 € 

Total ajustos SEC 406.434,60 € 
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SETÈ. Càlcul de la Sostenibilitat Financera. 

 
S'entendrà per sostenibilitat financera la capacitat per a finançar compromisos de despesa 
presents i futurs dins dels límits de dèficit, deute públic i morositat de deute comercial. 

 
El deute financer ha de mesurar-se en termes de volum de deute viu, inclosa aquella a 
l'efecte del Protocol de Dèficit Excessiu, 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. 
 

El volum de deute viu a estimat a 01.01.2022 i 31.12.2022 segons annex, es xifra en:  
 

D'altra banda, el nivell del deute viu se situa en: 
 

NIVELL DEUTE VIU 
Total Ingressos Ordinaris  63.045.000 €  

Deute viu estimat a 31/12/22 
segons Pla Financer 

32.290.412 €  

Percentatge deute  51,22%  

 

VUITÈ. Compliment regla de la despesa  
 

L’Ordre Ministerial HAP/2105/2012 que desenvolupa les obligacions de subministrament 
d'informació, modificada per l'Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, va suprimir la 

remissió de l’informe d'Intervenció abans del 31 de gener de cada any, d'avaluació de 
compliment de la regla de despesa amb la remissió del pressupost aprovat, i estableix que 
haurà d'efectuar-se una “valoració” trimestral de la regla de despesa en fase d'execució 

referida a 31 de desembre (article 16.4 de l'Ordre) i una avaluació final del compliment de 
la regla de despesa en la liquidació del pressupost (article 15.4.i.). 

 
CONCLUSIONS. Sent el resultat del control permanent previ de l’expedient: 
 

Amb efectes informatius amb les següents observacions a l’expedient: 
 

1. A la vista dels antecedents exposats i de l’expedient de projecte de Pressupost 
presentat, s’observa, quant a l’avaluació del compliment de l’objectiu de dèficit en 
termes de comptabilitat nacional, el projecte de Pressupost compleix el principi 

d’estabilitat pressupostària.  
 

2.  La ràtio legal d’endeutament, que posa en relació el deute viu, el qual inclou el 
deute existent tant a curt com a llarg termini i els ingressos ordinaris liquidats a 
data, se situa a 31/12/2021 per sota el màxim legal permès és el 110% i sota el 

llindar per a l’aplicació del règim de comunicació a l̀ òrgan de tutela financera 
(75%).  
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Signat electrònicament a Mollet del Vallès, 

[Firma01-01] [Firma02-01] 

 

 

 

 

[Firma03-01] 

 

 

 

 

 

 
 

 
Codi segur de verificació: cc97c902-5329-47f2-a1f8-a753c9e30d53 

https://seuelectronica.molletvalles.cat/eseu/csv

		2021-12-16T18:58:34+0100
	LA INTERVENTORA - BALLVE JEREZ, MARIA BEGOÑA - 16/12/2021
	#T#LA INTERVENTORA




