
 
 

 
 

Donació de compte al Ple de l’informe de control permanent de la Intervenció 
General d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de 
la regla de la despesa i del límit del deute de la liquidació del pressupost general 
de l’de l’exercici 2020 
 
 
 
L’article 16.4 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 desembre, d’estabilitat 
pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals, la Intervenció General 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. L’informe s’emetrà amb caràcter 
independent i s’incorporarà al previst en l’article 191.3 del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, referit a l’aprovació de la liquidació del pressupost.  
 
L’elaboració, l’aprovació i l’execució dels pressupostos i altres actuacions que afecten 
les despeses i els ingressos de les entitats locals se sotmetran als principis d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, coherent amb la normativa europea i de 
conformitat amb el que estableixen els articles 3, 4, 11, 12 i 13 de la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF).  
 
S’entendrà per estabilitat pressupostària de les administracions públiques la situació 
d’equilibri o superàvit estructural. Així mateix, l’article 11.4 disposa que les 
corporacions locals hauran de mantenir una posició d’equilibri o superàvit 
pressupostari. 
 
Igualment, s’ha de complir amb el principi de sostenibilitat financera, entès com la 
capacitat per finançar compromisos de despesa presents i futurs dins dels límits de 
dèficit, deute públic i morositat del deute comercial conforme amb allò establert en 
aquesta llei, en la normativa sobre morositat i en la normativa europea. 
 
Finalment, s’avaluarà el compliment de la regla de la despesa, en el sentit que la 
variació de despesa computable no superi la taxa de referència del creixement del 
producte interior brut (TRPIB), la determinació de la qual correspon al Ministeri 
d’Economia i Competitivitat. 
 
No obstant això, en l’actual escenari de pandèmia mundial, la Comissió Europea va 
decidir aplicar la clàusula general de salvaguarda del Pacte d’estabilitat i creixement 
en el 2020, que també es prorrogarà per a 2021. Aquesta mesura permet els estats 
membres deixar en suspens la senda de consolidació fiscal aprovades abans de la 
crisi. Seguint aquestes directrius, el Consell de Ministres de 6 d’octubre de 2020 va 
acordar sol·licitar 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 de 2020 i de 2021. D’acord amb aquest article, els 
límits de dèficit estructural i de volum de deute públic només podran superar-se en cas 
de catàstrofes naturals, recessió econòmica o situacions d'emergència extraordinària 
que escapin al control de l'Estat i perjudiquin considerablement la situació financera o 
la sostenibilitat econòmica o social de l'Estat, apreciades per la majoria absoluta dels 



 
 

 
 

membres del Congrés dels Diputats. El Congrés dels Diputats va apreciar aquesta 
situació per majoria absoluta dels seus membres en el Ple de 20 d’octubre de 2020. 
 
Mitjançant decret d’alcaldia de 26 de febrer de 2021, s’ha aprovat la liquidació del 
pressupost general de l’Ajuntament de Cassà de la Selva per a l’exercici 2020, de la 
qual se n’ha donat compte al Ple de la Corporació en la sessió de 25 de març de 2021. 
 
D’acord amb tot això, i en compliment del que disposa l’article 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 LOEPSF, la Intervenció General de la 
Diputació de Girona, amb data 20 d’abril de 2021, ha emès l’informe de control 
permanent no planificable sobre l’avaluació de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de 
la regla de la despesa i del límit del deute en l’aprovació de la liquidació del pressupost 
i, si s’escau, en l’aprovació els comptes anuals de les societats no financeres de 
conformitat. 
 

Per tot això, la diputada d’Hisenda i Serveis Econòmics proposa a la Comissió que 
dictamini favorablement i proposi al Ple de la Corporació l’adopció de l’acord següent: 
 
 
Donar-se per assabentat de l’informe de control permanent no planificable sobre 
l’avaluació de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de la regla de la despesa i del límit 
del deute en l’aprovació de la liquidació del pressupost i, si s’escau, en l’aprovació els 
comptes anuals de les societats no financeres de conformitat, i que es transcriu tot 
seguit: 
 
 

«INFORME DE CONTROL PERMANENT 
d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de la regla 

de la despesa i del límit del deute de la liquidació del pressupost general de 
l’Ajuntament de Cassà de la Selva de l’exercici 2020. 

 
 
 
NÚRIA JOSA ARBONÈS, Interventora de l’Ajuntament de Cassà de la Selva, en 
compliment de l’article 4.1.b.6è del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual 
s’aprova el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració Local amb habilitació de 
caràcter nacional, emeto el següent informe: 

 
 

1. ANTECEDENTS 

 
1.1. Règim jurídic 
 
La normativa aplicable a l’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària, de la regla de la despesa i de la sostenibilitat financera és la que es 
detalla a continuació: 



 
 

 
 

 
 Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 

financera (LOEPSF). 

 Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s’aprova el reglament de 
desenvolupament de l’estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les entitats 
locals (Reglament). 

 Ordre Ministerial HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes en la LOEPSF. 

 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, (TRLRHL) que aprova el text refós de 
la Llei reguladora de les hisendes locals. 

 “Manual de càlcul del dèficit en comptabilitat nacional adaptat a les corporacions 
locals”, 1a. edició, IGAE. 

 “Càlcul del dèficit en comptabilitat nacional de les unitats empresarials que 
apliquen el Pla general de comptabilitat privada o alguna de les seves adaptacions 
sectorials”, març 2013, IGAE 

 “Guia per a la determinació de la regla de despesa per a corporacions locals. 
Article 12 de la LOEPSF per a corporacions locals”, 3a. edició, IGAE. 

 
1.2. Àmbit subjectiu 
 

Les unitats institucionals sectoritzades dins del subsector Administracions Públiques 
de l’Ajuntament de Cassà de la Selva (d’acord amb la definició i delimitació del 
Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals SEC, segons estableix l’article 2.1 
de la LOEPSF) són: 

 Entitat local: Ajuntament de Cassà de la Selva  

 Organismes Autònoms:  
-  Organisme Autònom Residència Geriàtrica Sant Josep 

 Societats mercantils:  
-  Gestió de Serveis Municipals, SL 

 
1.3. Suspensió de les regles fiscals 
 
El Consell de Ministres de 6 d’octubre de 2020 va acordar l’aprovació de la suspensió 
de les regles fiscals per als exercicis 2020 i 2021. Una mesura extraordinària, que té 
com a objectiu posar a disposició del conjunt de les administracions públiques totes les 
eines possibles per fer front a l’emergència sanitària, i al mateix temps, permetre una 
flexibilitat fiscal que permeti impulsar la recuperació econòmica i social, és per això, 
que els objectius d’estabilitat i de deute públic, i la regla de la despesa, aprovats pel 
govern l’11 de febrer de 2020 no són d’aplicació. 
 
1.4. Avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat 



 
 

 
 

 
El principi d’estabilitat pressupostària, tal i com estableix l’article 3 de la LOEPSF, 
implica que l’elaboració, l’aprovació i l’execució dels pressupostos i demés actuacions 
que afecten les despeses o ingressos dels distints subjectes compresos en l’àmbit 
d’aplicació de la llei es realitzarà en un marc d’estabilitat pressupostària, coherent amb 
la normativa europea. S’entendrà per estabilitat pressupostària de les 
Administracions Públiques la situació d’equilibri o superàvit estructural. 

 
L’estabilitat pressupostària implica que els recursos corrents i de capital no financers 
han de ser suficients per a fer front a les despeses corrents i de capital no financeres. 
La capacitat inversora de l’Ajuntament de Cassà de la Selva vindrà determinada pels 
recursos de capital no financers, i els recursos corrents no empleats en les despeses 
corrents (estalvi brut). 
 
Amb caràcter general, la totalitat dels ingressos i les despeses no financeres 
pressupostàries, sense perjudici de la seva reclassificació en termes de comptabilitat 
nacional, corresponen a la totalitat dels usos i recursos que es computen en l’obtenció 
de la capacitat/necessitat de finançament del subsector Corporacions Locals de les 
Administracions Públiques de la comptabilitat nacional. Les diferències venen 
determinades pels ajustaments que es descriuen en l’annex d’aquest informe. 
 
El càlcul de la capacitat/necessitat de finançament en els ens sotmesos a pressupost 
limitatiu/comptabilitat pública s’obté, segons el manual de la IGAE i com ho interpreta 
la Subdirecció General de Relacions Financeres amb les Entitats Locals, per diferència 
entre els imports pressupostaris en els capítols 1 a 7 dels estats d’ingressos i els 
capítols 1 a 7 dels estats de despeses, prèvia aplicació dels ajustaments relatius a la 
valoració, imputació temporal, exclusió o inclusió dels ingressos i les despeses no 
financeres: 
 
 

 
 

Si l’entitat està sotmesa al Pla de comptabilitat d’empreses o a les seves adaptacions 
sectorials, la capacitat o necessitat de finançament es calcula com la diferència entre 
els ingressos i les despeses a efectes de comptabilitat nacional. La seva determinació 
es recull en el document “Càlcul del dèficit en comptabilitat nacional de les unitats 
empresarials que apliquen el Pla general de comptabilitat privada o alguna de les 
seves adaptacions sectorials”.  
 



 
 

 
 

 

 
D’acord amb tot això, i segons s’aprecia en el quadre següent, la diferència entre els 
ingressos i les despeses no financeres, prèvia aplicació dels ajustaments descrits, 
incompleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària: 
 
 

INGRÉS NO 

FINANCER

DESPESA NO 

FINANCERA

AJUSTOS DE LA 

PRÒPIA ENTITAT

AJUSTOS PER 

OPERACIONS 

INTERNES

CAPACITAT/ 

NECESSITAT DE 

FINANÇAMENT

(1) (2) (3) (4) (5) = (1) - (2) + (3) + (4)

Ajuntament de Cassà de la Selva 10.766.253,31 11.701.653,71 -379.910,28 0,00 -1.315.310,68

Organisme Residència Geriàtrica Sant 

Josep
1.755.922,49 1.131.408,45 88.342,23 0,00 712.856,27

Gestió de Serveis Municipals, SL 466.794,21 466.794,21 -10.307,51 -10.307,51

TOTAL 12.988.970,01 13.299.856,37 -291.568,05 -10.307,51 -612.761,92

CAPACITAT/NECESSITAT DE FINANÇAMENT DE LA CORPORACIÓ LOCAL   -612.761,92

ENTITAT

 
 
1.5. Avaluació del límit del deute 

 
 
El deute viu de l’Ajuntament de Cassà de la Selva a 31 de desembre de 2020 és de 
1.863.192,73 euros, tal com es reflecteix en el quadre següent: 
 

CONCEPTE IMPORT

Deute viu per operacions de crèdit a 31/12/2020 1.863.192,73

Drets reconeguts corrents 2020 consolidats 12.396.964,90

Ajuntament de Cassà de la Selva 10.754.526,22

Residència Geriàtrica Sant Josep 1.672.925,70

Gestió de Serveis Municipals, SL 456.486,70

Consolidació per transferències internes (*) -486.973,72

RATI DEL DEUTE VIU a 31/12/2020 15,03%  
 
Per tant el rati de deute viu que presenta l’entitat a final de l’exercici pressupostari 
2020 és del 15,03%.  
 
 

2. CONCLUSIONS SOBRE EL COMPLIMENT DE L’OBJECTIU 

D’ESTABILITAT I NIVELL DE DEUTE 



 
 

 
 

 
 
 
De les dades detallades en aquest informe se’n desprèn que la liquidació del 
pressupost de l’exercici 2020 de les entitats que formen el sector Administracions 
Públiques de l’Ajuntament de Cassà de la Selva: 

 

 No compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostaria, malgrat això, es 
fa constar que d'acord amb la suspensió de les regles fiscals 
aprovada pel Consell de Ministres de 6 d'octubre de 2020, no 
existeix l'obligació d'elaborar un pla economicofinancer. 

 El nivell de deute viu és de 1.863.192,73€ que se’n desprèn un rati 
de deute viu del 15,03%.» 
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