INFORME D’INTERVENCIÓ NÚMERO 871/2020
Expedient: 2020/3303
Assumpte: Informe d’Estabilitat Pressupostària Pressupost 2021
ANTECEDENTS
1. Vista la proposta a Ple per aprovar inicialment el pressupost general d’aquest
Ajuntament, per a l’exercici de 2021, les bases d’execució del pressupost general i
la plantilla de personal, comprensiva de tots els llocs de treball reservats a
funcionaris, personal laboral i personal eventual.
2. Vista la resta de documentació annexa a l’expedient.
FONAMENTS DE DRET
1. Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control
intern a les entitats del sector públic local (RD 424/2017).
2. Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL).
3. Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera
4. El Real Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de
la Llei General d’Estabilitat Pressupostària.
5. Real decret 500/90, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol sisè de la Llei
39/88.
6. Bases d’execució del Pressupost vigent.
INFORMO
L’apartat 1.d de l’article 32 del RD 424/2017 estableix que estaran subjectes a control
permanent les actuacions previstes a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió
econòmica del sector públic local atribuïdes a l’òrgan interventor.
Atenent el que disposa la normativa exposada i a la vista de la documentació inclosa a
l’expedient, s’emet aquest informe d’acord amb allò disposat pels articles 29.2 i 32.1.d del
RD 424/2017, en tant que la realització d’aquesta actuació amb caràcter previ a l’aprovació
de la proposta ha estat atribuïda a la intervenció per la normativa indicada en els fonaments
jurídics, amb els següents resultats:
Descripció de l'actuació objecte de control permanent:
-

La intervenció elevarà al ple un informe sobre el compliment de l'objectiu d'estabilitat
de la pròpia entitat local i dels seus organismes autònoms i entitats dependents.
L'informe s'emetrà amb caràcter independent i s'incorporarà al previst en l'article
168.4 del RDLeg 2/2004. Així mateix, la intervenció de l'entitat local elevarà al ple
informe sobre els estats financers, un cop aprovats per l'òrgan competent, de cada
una de les entitats dependents (no integrades en el sector administracions
públiques). (Art. 16.2 RD 1463/2007)

ASPECTES REVISATS DE CONFORMITAT:
-

Que en base als càlculs adjunts a aquest informe, en cas de constatar-se en la
Liquidació de l’exercici 2021, es compliria l'objectiu d'estabilitat pressupostària
d'acord amb l'art. 16.2 del RD 1463/2007 (Art. 16.2 RD 1463/2007)

CONCLUSIÓ
La proposta anteriorment indicada s’informa de CONFORMITAT.
Aquesta intervenció, a més, FA CONSTAR els següents aspectes:
1. 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 en el cas que no es complís l’objectiu d’estabilitat
pressupostària.
2. Aquesta suspensió de les regles fiscals no implica la suspensió de l'aplicació de la
LOEPSF ni de la resta de la normativa d’hisendes locals. L'acord del Consell de
Ministres es refereix a superar excepcionalment els" límits de dèficit estructural"
(estabilitat i regla de despesa) i de "volum de deute públic" (sostenibilitat financera)
fixats en la via d'estabilitat de 2020 i 2021. Mancant pronunciament oficial per part
del Ministeri d'Hisenda sobre la resta d'implicacions o conseqüències que pogués
tenir el referit acord de el Consell de Ministres de 6 d'octubre respecte a qüestions
com la necessitat o no de destinar el superàvit pressupostari a amortitzar deute o
els efectes sobre els plans econòmic financers en vigor, la Presidència de Govern
ja va anunciar a través de nota de premsa que les mesures concretes en les quals
es materialitzava aquest acord són:
a. Que els Plans Econòmics Financers presentats per CCAA i EELL per a tots
dos exercicis (2020, 2021) com a conseqüència de l'incompliment dels
objectius establerts per 2019 han de considerar-se superats.
b. Que l'exigència de destinar el superàvit per reduir deute, tot i ser desitjable,
quedarà en suspens en aquests anys.
c. Que els objectius d'estabilitat ja no actuaran com a límit en la destinació del
superàvit de les CCAA i EELL per finançar Inversions Financerament
Sostenibles (IFS).
d. Que podran utilitzar-se els romanents de tresoreria.
e. Que hauran de mantenir-se les mesures de seguiment i supervisió de la
LOEPSF.
f.

Que aquesta suspensió no afecta el compliment de les obligacions previstes
en la LOEPSF, o en altres normes, no vinculades directament amb les regles
fiscals, mantenint-se en 2020 els termes del règim d'autorització
d'operacions d'endeutament de les CCAA i EELL, les obligacions relatives
al període mitjà de pagament a proveïdors, així com el control del seu
compliment.

L’Interventor interí

DOCUMENT SIGNAT ELECTRONICAMENT

