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Aquesta Intervenció, d'acord amb les atribucions de control establertes a l’article 213 del
Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Real Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, i desenvolupades en el Real Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Público Local; i de
conformitat amb les facultats recollides a l’article 4.1.b) 2n del Real Decret 128/2018, de 16
de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració Local amb
habilitació de caràcter nacional, es procedeix a emetre informe tenint en compte els
següents
1.

Antecedents i fets

En data 16 de novembre de 2021 es presenta a aquesta Intervenció l’expedient relatiu al
Pressupost de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat corresponent a l’exercici 2022.
D’acord amb l’article 16.2 sobre l’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat
comprès en el RD 1463/2007, la Intervenció local 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 a l’expedient d’aprovació del
Pressupost. En aquest sentit, el present informe s’emet de forma simulatània i complementa
l’informe d’Intervenció de control permanent previ a l’aprovació del pressupost municipal
per a l’exercici 2022 (Informe 1.082/2021).
Cal fer especial incís en el fet que l’Acord del Consell de Ministres de 27 de juliol de 2021
va aprovar el manteniment de la supressió de les regles fiscals per a l’exercici 2022. Malgrat
que aquesta suspensió implica que el seu compliment no s’ha de tenir en compte ni en
l’elaboració del pressupost ni a la liquidació corresponent, no suposa la suspensió de
l’aplicació de la LOEPSF, i per tant, per a mantenir els controls i que no es renuncia a la
prudència en la gestió financera, la Intervenció ha de continuar informant sobre l’avaluació
de l’estabilitat i sostenibilitat financera. En conseqüència, s’emet el present informe tan sols
a efectes informatius.

2.

Normativa aplicable

Es fonamenta en la normativa reguladora del principi d'estabilitat pressupostària al sector
públic local, de càlcul de la regla de despesa i de les obligacions de subministrament
d'informació.














Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera (LOEPSF).
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 (RD 1463/2007).
Ordre Ministerial HAP/2015/2012, d'1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes en la LOEPSF (OM).
Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la que es modifica l’ordre
HAP/2015/2012.
El document que apareix a l’oficina Virtual de coordinació financera amb les entitats
locals, pel qual es materialitzen les obligacions de subministrament d’informació, en
la seva versió 01d de data 22/02/2013.
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, (TRLRHL) que aprova el Text Refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, en relació amb el Principi d'Estabilitat
Pressupostària (articles 54.7 i 146.1).
Manual de càlcul del dèficit en comptabilitat nacional adaptat a les corporacions
locals, publicat per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, Ministeri
d'Economia i Hisenda.
Guia per a la determinació de la Regla de Despesa de l’article 12 de la LOEPSF per
corporacions locals, IGAE.
Reglament núm.549/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig
(DOCE.26-06-2013), que aprova el SEC 2010.
Manual del SEC 95 sobre el Dèficit Públic i el Deute Públic, publicat per Eurostat.
Reglament 2223/1996 del Consell de la Unió Europea.
Reglament 2516/2000, del Consell de la Unió Europea
Acord del Consell de Ministres de 27 de juliol de 2021, sobre el manteniment de la
supressió de les regles fiscals per a l’exercici 2022.

3.

Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

Compliment de l’estabilitat pressupostària
El càlcul del superàvit o dèficit financer s'obté de la diferència entre els drets reconeguts en
els capítols 1 a 7 dels estats d'ingressos i les obligacions reconegudes en els capítols 1 a 7
de l'estat de despeses, d’acord amb el següent detall:
Ingressos
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 6
Capítol 7
Total
Superàvit no financer

2022
9.670.476,00
420.000,00
4.118.233,00
7.757.137,00
139.925,00
0,00
0,00
22.105.771,00

2022
9.058.059,00
10.237.769,00
57.100,00
1.226.114,00
50.000,00
1.469.000,00
0,00
22.098.042,00

7.729,00

Ajustos
Ajust recaptació
Devolucions Participació en els Tributs de l’Estat
Ajust execució
TOTAL
Capacitat de
finançament

Despeses
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 6
Capítol 7
Total

2022
-447.073,36
59.175,00
5.429.331,74
5.041.433,14

5.049.162,14

El pressupost general compleix amb l’objectiu d’estabilitat pressupostaria donada la situació
de capacitat de finançament per un import de 5.049.162,14 euros.
Compliment de la regla de la despesa
La verificació del compliment de la regla de la despesa no és obligatòria en el moment
d’aprovació del pressupost, i per tant es realitzarà en les execucions trimestrals i la seva
posterior i preceptiva comunicació al Ministeri d’Economia i Hisenda, i finalment en la
liquidació de l’exercici 2022.

Compliment de l’objectiu del deute públic
La LOEPSF (art. 13) estableix l'obligació de no sobrepassar el límit fixat de deute públic per
a l’administració local.
Més enllà del fet que aquesta regla es troba en situació de suspensió per aquest exercici,
per a l'administració local no s'ha establert l'objectiu en termes d'ingressos no financers i
per tant no és aplicable, del que en resulta que cal atendre’s al que ja establia el TRLRHL,
i més concretament en el seu article 53.
En conseqüència, la ràtio del deute viu es calcula de la següent manera: el deute previst a
31 de desembre de l’exercici en curs més les operacions en tràmit, dividit entre els ingressos
corrents ajustats, calculats a partir de la liquidació de l’exercici anterior en termes
consolidats.
El volum de deute viu estimat en termes de percentatge sobre els ingressos corrents
ajustats és el següent:
Deute viu a 31/12/2021
Operacions endeutament previstes
pressupost 2022

10.078.539,45

Total deute

11.547.539,45

Ingressos corrents ajustats. Referència
liquidació 2020

21.411.945,49

Rati de deute viu

1.469.000,00

53,93%

El nivell de deute és d’un 53,93%, i per tant, estaria per sota del 110% dels ingressos
corrents liquidats, límit previst segons l'article 53 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals. Per la qual cosa, es compleix l'objectiu del deute públic i l’Ajuntament es
troba sotmès tan sols al règim de comunicació en matèria d’operacions a llarg termini.
4.

CONCLUSIONS

Atenent tot l’exposat anteriorment, s’informa que el Pressupost de l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat per a l’exercici 2022 presenta una situació de capacitat de finançament i de
compliment del límit d’endeutament sotmès al règim de comunicació.
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