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LEGISLACIÓ APLICABLE 

 Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març (TRLRHL). 

 Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la 
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos 
(en endavant, Reial Decret 500/1990) 

 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.  

 Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, pel que 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. 

 Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la que es modifica l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 
d’octubre. 

 Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, de control intern del sector públic local.  
 Acord del Consell de ministres ratificat pel Ple del Congrés dels diputats de 28 de juliol de 2021, 

pel qual s’aprova el manteniment de la suspensió per 2022 de les regles fiscals. 
 Nota informativa sobre la pròrroga de la suspensió de les regles fiscals per 2022, de la Direcció 

General de Política financera, assegurances i tresor de la Generalitat de Catalunya a l’exercici de 
2022 

 

L’article 135 de la Constitució Espanyola estableix que totes les administracions públiques adequaran les 
seves actuacions al principi d’estabilitat pressupostària, essent una llei orgànica la responsable de 
desenvolupar aquests principis entre les administracions públiques en matèria de política fiscal i financera. 
En aquest sentit es va aprovar la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
sostenibilitat Financera, en endavant LOEPSF, que estableix les regles d’aplicació del superàvit de les 
administracions públiques entre d’altres aspectes fiscals i financers als que aquestes resten subjectes. 

Conforme amb les previsions de l’article 135.4 de la Constitució Espanyola, “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 de Congrés dels Diputats.” 

L’article 11.3 de la LOEPSF estableix “Excepcionalment, l'Estat i les comunitats autònomes poden incórrer 
en dèficit estructural en cas de catàstrofes naturals, recessió econòmica greu o situacions d'emergència 
extraordinària que escapin al control de les Administracions Públiques i perjudiquin considerablement la 
seva situació financera o la seva sostenibilitat econòmica o social, apreciades per la majoria absoluta dels 
membres de Congrés dels Diputats. 

Aquesta desviació temporal no pot posar en perill la sostenibilitat fiscal a mitjà termini” El Consell de 
Ministres de data 6 d’octubre de 2020 acordà sol·licitar al Congrés dels Diputats l’apreciació de 
l’existència d’una situació d’emergència extraordinària amb l’objectiu d’aplicar la previsió constitucional de 
l’article 135.4 i de l’article 11.3 de la LOEPSF que permet superar els límits de dèficit estructural i de deute 
públic. Aquest acord es va publicar al Butlletí Oficial de les Corts Generals, secció Congrés de data 16 
d’octubre de 2020. 

La Llei Orgànica 6/2013 de 14 de novembre, reguladora de la creació de l’Autoritat Independent de 
Responsabilitat Fiscal (AIREF) estableix en el seu article 22 que “L’Autoritat Independent de 
Responsabilitat fiscal ha d’informar sobre la concurrència de les circumstàncies excepcionals a què fa 
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referència l’article 11.3 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera amb caràcter previ a la tramitació parlamentària que preveu l’article esmentat.” Aquesta 
institució va emetre aquest informe en data 13 d’octubre de 2020. 

El Congrés dels Diputats celebrat en data 20 d’octubre de 2020, va ratificar l’acord del Consell de 
Ministres de data6  d’octubre i en aquest sentit va acordar per majoria absoluta que la situació actual 
d’emergència extraordinària per la pandèmia de la COVID-19 justifica la suspensió temporal de les regles 
fiscals per als exercicis 2020 i 2021, mitjançant l’aplicació de la clàusula de salvaguarda del Pacte 
d’Estabilitat i Creixement de 2020, que s’anuncia com a prorrogable a 2021. 

La Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor, de la Generalitat de Catalunya, emet 
en data 6 de novembre de 2020 una nota informativa sobre la suspensió de les regles fiscals per als 
exercicis de 2020 i 2021 i les conseqüències de la suspensió en els procediments previstos a l’Ordre 
ECF/138/2007 de 27 d’abril, sobre procediments de tutela financera dels ens locals. 

I amb vistes als plans pressupostaris del proper exercici, el Consell de Ministres del passat 27 de juliol de 
2021, va acordar el manteniment de la suspensió de les regles fiscals, ratificat pel Congrés dels Diputats 
per segona vegada, en la sessió del Ple de data 13 de setembre de 2021, amb informe favorable de 
l’AIREF. 

Tot l’anterior implica, que excepcionalment per a l’exercici 2022 no resulten aplicables les regles 
fiscals establertes a la LOESPF pel que fa als límits de dèficit estructural i de deute públic. 

 

No obstant i això, s’analitzen les regles fiscals contingudes a l’article 3 i 11 de la LOEPSF i es calcula el 
dèficit estructural segons el sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals,  

 

Avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària 

L’article 11.4 LOEPSF estableix que per a les corporacions locals, es compleix l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària si el conjunt dels pressupostos i estats financers inicials de les entitats classificades com 
administracions públiques que integren la Corporació local, presenta equilibri o superàvit en termes de 
capacitat de finançament d’acord amb la definició continguda en el Sistema Europeu de Comptes (SEC). 

Per donar compliment a allò que disposa l’article 15 de la LOESPF, mitjançant acord del Consell de 
ministres d’11 de febrer de 2020, aprovat pel Ple del Senat en sessió de 4 de març de 2020, s’establiren 
els objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic per al conjunt de les administracions públiques i 
de cadascun dels subsectors per al període 2020-2023 i  cero per al Pressupost de l’Estat. L’objectiu per a 
les Entitats Locals consisteix en obtindré cada any del citat període equilibri financer, és a dir, que el 
resultat de l’indicador de capacitat (+) o necessitat (-) de finançament per les Entitats Locals sigui 0,00% 
en cada anualitat del període considerat: 

 
OBJECTIU D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA PER AL PERÍODE 2021-2023 

Capacitat (+) necessitat (-) de finançament, SEC-95 
(en percentatge del PIB) 

Any 2021 Any 2022 Any 2023 
0,00 0,00 0,00 

 

D’una banda, el Reglament de la Comunitat Europea número 2223/96 del Consell de 25 de juny de 1996 
relatiu al sistema europeu de comptes nacionals i regionals de la Comunitat (SEC-95), defineix la 
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capacitat (+)/ necessitat (-) de finançament, como el saldo del compte financer, és a dir, l’adquisició neta 
d’actius financers menys la contracció neta de passius financers. Per altra banda,  el Reglament número 
3605/93 del Consell de 22 de novembre de 1993, relatiu a l’aplicació del Protocol sobre el procediment 
aplicable en cas de dèficit excessiu, en el seu article primer defineix el dèficit (superàvit) públic com la 
necessitat (capacitat) de finançament del sector administracions públiques, tal i com es defineix al SEC-
95. D’aquesta forma en el Sistema Europeo de Comptes es defineix la capacitat de finançament, 
mitjançant la comparació dels crèdits de despesa de caràcter no financer amb les previsions d’ingressos 
no financeres, de forma que el pressupost es trobaria en situació d’equilibri, quan la suma dels primers 
(capítols 1 a 7 de l’Estat de despesa), no superin a la suma dels segons (capítols 1 a 7 de l’Estat 
d’ingressos).  

L’article 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de novembre, estableix que “en quan al pressupost inicial i, 
en el seu cas, les seves modificacions, l’avaluació del compliment de l’objetiu d’estabilitat correspon a la 
Intervenció local”. Així mateix s’indica que quan al pressupost inicial, aquest informe s’emetrà amb 
caràcter independent i s’incorporarà a l’establert a l’article 168.4 del TRLRHL, detallant els càlculs 
efectuats i els ajustos practicats sobre la base de les dades dels capítols 1 a 7 de l’Estat de despeses o 
ingressos pressupostaris. 

Així doncs, els quadres següents mesuren la capacitat de finançament de l’ajuntament derivada del 
projecte de pressupost per a 2022: 

 

 

Essent el detall dels ajustaments SEC el següent: 

Ingressos no financers 26.293.018,70
Cap. 1 Impostos directes 14.215.900,00
Cap. 2 Impostos indirectes 250.000,00
Cap. 3 Taxes i altres ingressos 3.465.118,70
Cap. 4 Transferències corrents 7.650.600,00
Cap. 5 Ingressos patrimonials 291.400,00
Cap. 6 Alienació d'inversions reals 0,00
Cap. 7 Transferències de capital 420.000,00

(-) Despeses no financeres -26.206.827,99
(-) Cap. 1 Despeses de personal -10.069.637,99
(-) Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis -12.167.950,00
(-) Cap. 3 Despeses financeres -78.610,00
(-) Cap. 4 Transferències corrents -1.348.350,00
(-) Cap. 5 Fons de contigència i altres imprevistos 0,00
(-) Cap. 6 Inversions reals -2.333.650,00
(-) Cap. 7 Transferències de capital -208.630,00

(-) Ajustaments SEC -886.393,11

(=) Resultat (capacitat/necesitat de finançament) -800.202,40
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En conseqüència, el projecte de pressupost de l’ajuntament per a 2022 presentaria en principi una 
necessitat de finançament de  886.393,11 EUR i no compliria amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària 
fixat a l’article 11 LOEPSF i l’acord del Ple del Senat de 4 de març de 2020, tot i que ara no té efectes ja 
que estan suspeses les regles fiscals, de conformitat amb l’acord pres per majoria absoluta dels seus 
membres del Congrés dels Diputats en el Ple de 13 de setembre de 2021, en atenció a l’article 11 de la 
LOEPSF, que preveia expressament les situacions d’emergència extraordinària: “ Excepcionalment, 
l’Estat i les Comunitats Autònomes podran incórrer en dèficit estructural en cas de catàstrofes naturals, 
recessió econòmica greu o situacions d’emergència extraordinària que s’escapin al control de les 
Administracions Públiques i perjudiquin considerablement la situació financera o la seva sostenibilitat 
econòmica social, estimades per la majoria absoluta dels membre del Congrés dels Diputats”. 
 
 
Avaluació del compliment de la regla de despesa 

 

La taxa de referència del creixement del PIB a mig termini de l’economia espanyola s’estableix com a límit 
a la variació de la despesa computable de l’Administració Central, de les comunitats autònomes i de les 
corporacions locals, als efectes d’aplicar la regla de despesa que estableix l’art. 12 LOEPSF 

 

En aquest sentit, l’acord del Govern pel qual es fixen els objectius d’estabilitat pressupostària i de deute 
públic per al conjunt de les administracions públiques i de cadascun dels seus subsectors per al període 
2021-2023 i el límit de despesa no financera del pressupost de l’Estat per a 2021, aprovat pel Ple del 
Senat en sessió de 4 de març de 2020, contempla per a les entitats locals la següent concreció d’aquesta 
taxa de referència: 

 

REGLA DE DESPESA PER AL PERÍODE 2021-2023 
Taxa de referència nominal 

(% variació anual) 

Ajustament per recaptació ingressos capítol 1 -813.149,48
Ajustament per recaptació ingressos capítol 2 -27.850,00
Ajustament per recaptació ingressos capítol 3 -121.279,15
(+) Ajustament per liquidació PIE 2008 14.584,56
(+) Ajustament per liquidació PIE 2009 44.252,04
(+) Ajustament per liquidació PIE 2013 0,00
Interessos -6.001,08
Diferències de canvi 0,00
Inversions realitzades per compte de la Corporació local 0,00
Ingressos per vendes d'accions (privatitzacions) 0,00
Dividends i participaciós en beneficis 0,00
Ingressos obtinguts del pressupost de la Unió Europea 0,00
Operacions de permuta financera (SWAPS) 0,00
Operacions de reintegrament i execució d'avals 0,00
Aportacions de capital a empreses públiques (adquisició d'accions) 0,00
Assumpció i cancel·lació de deutes d'empreses públiques 0,00
Despeses realitzades en l'exercici pendents d'aplicar al pressupost 0,00
Adquisicions amb pagament ajornat 0,00
Arrendament financer 23.050,00
Contracte d'associació pública-privada (APP's) 0,00
Inversions realitzades per compte d'altra Administració Pública 0,00
Préstecs 0,00
Altres 0,00

Total ajustaments a pressupost de l'entitat -886.393,11
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Any 
2021 

Any 
2022 

Any 
2023 

3,0 3,2 3,3 
 

La modificació de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària 
i sostenibilitat financera, mitjançant Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, concretament la 
modificació dels articles 15.3.c) i 16.4 suposa que no és preceptiu l’informe sobre el compliment de la 
regla de despesa en la fase d’elaboració del pressupost, de manera que només es preveu aquest informe 
en la fase de liquidació del pressupost. 

 

Avaluació del compliment de l’objectiu de volum de deute (principi de sostenibilitat financera) 

 

En relació al principi de sostenibilitat financera pel projecte de pressupost de l’ajuntament per a 2022, cal 
estimar el nivell de deute viu que existirà al final de l’exercici 2022 en relació als ingressos corrents, a 
l’objecte d’avaluar el compliment dels objectius de deute. 

 

En aquest sentit, l’acord del Govern pel qual es fixen els objectius d’estabilitat pressupostària i de deute 
públic per al conjunt de les administracions públiques i de cadascun dels seus subsectors per la període 
2021-2023 i el límit de despesa no financera del pressupost de l’Estat per a 2022, aprovat pel Ple del 
Senat en sessió de 4 de març de 2020, contempla per a les entitats locals el següent objectiu de deute 
públic: 

 

OBJECTIU DE DEUTE PÚBLIC PER AL PERÍODE 2021-2023 
 (Deute PDE en percentatge del PIB) 

Any 
2021 

Any 
2022 

Any 
2023 

2,0 1,9 1,8 
 

Els quadres següents mesuren el compliment de l’objectiu de volum de deute en el projecte de pressupost 
de 2022: 

 

a) Estat de moviments i situació del deute 
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Previsió a Previsió a
31/12/2021 Previsió de l'exercici 2022 31/12/2022

Amortitzacions
Interessos i

Import Deute Crèdit Disposat Ordinària despeses Deute Crèdit
Concepte formalitzat viu disponible en l'exercici s/contracte Extraordinària financeres viu disponible

OPERACIONS AMB ENTITATS DE CRÈDIT

Amb entitats de crèdit residents

Crèdits a c/t a formalitzar en 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal 1: Crèdits a curt termini (en euros) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FFPP (BSAn-1230071618) 3.379.875,58 1.583.275,58 791.637,79 0,00 20.756,74 791.637,79

Subtotal 2: Crèdits a llarg termini (en euros) RDL 4/2012 1.583.275,58 0,00 0,00 791.637,79 0,00 20.756,74 791.637,79 0,00

MITYC-TSI-070200-2009-61 2.059.786,00 514.946,53 171.648,83 0,00 343.297,70
BBVA-9546225595 1.000.000,00 25.000,00 25.000,00 58,24 0,00
BSAB-807555989624 350.000,00 186.538,45 37.033,04 637,12 149.505,41
BSAB-807577246061 350.000,00 205.215,93 37.045,64 608,44 168.170,29
BSAB-807633352760 350.000,00 263.448,99 37.571,27 142,13 225.877,72
BBVA-9560325801 350.000,00 301.579,03 37.697,40 14,56 263.881,63
BBVA-9560398528 350.000,00 339.020,87 37.669,00 36,13 301.351,87
BBVA-9560438726 350.000,00 339.979,26 18.887,74 37,65 321.091,52
Crèdits a ll/t a formalitzar en 2022 0,00 0,00 1.108.000,00 0,00 72,80 1.108.000,00

Subtotal 3: Altres crèdits a llarg termini (en euros) sense op. de derivats associada 2.175.729,06 0,00 1.108.000,00 402.552,92 0,00 1.607,07 2.881.176,14 0,00

DEUTES AMB ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

Amb l'Administració General de l'Estat

Liquidació PIE exercici 2008 442.747,28 145.846,48 14.584,56 0,00 131.261,92
Liquidació PIE exercici 2009 1.074.691,56 442.519,92 44.252,04 0,00 398.267,88

Subtotal 4: Liquidacions negatives PIE 588.366,40 0,00 0,00 58.836,60 0,00 0,00 529.529,80 0,00

Total 4.347.371,04 0,00 1.108.000,00 1.253.027,31 0,00 22.363,81 4.202.343,73 0,00
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b) Ingressos corrents a considerar en l’estimació del nivell de deute previst: 

 

 

En conseqüència, el volum de deute propi i avalat de l’ajuntament previst a 31 de desembre de 2022, és 
el 14,76 % dels ingressos corrents, el que representa un 0,45% de reducció del volum de deute respecte 
el Pressupost de 2021, tot i preveure la concertació d’una operació a 2022 per import de 1.108.000 EUR.  

A. Ingressos per operacions corrents, est. liquidació 2021 24.890.100,00 

B. Deute viu per operacions a llarg termini vigents, a 31/12/2022 2.564.813,93 

C. Deute viu per noves operacions a llarg termini projectades any 2022 1.108.000,00 

D. Deute viu per operacions a curt termini, a 31/12/2022 0 

E. Deute viu total (B+C+D) 3.672.813,93 

F. Ràtio de deute viu (E/A)  14,76% 
 

2.6. Avaluació del compliment de les previsions del pla d’ajust per al període 2012-2022 

 

El Ple de l’ajuntament va aprovar en sessió de 30 de març de 2012 el pla d’ajust per al període 2012-
2022, derivat del que es preveu a l’article 7 del Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer. 

 

Aquest pla d’ajust contempla uns escenaris pluriennals, respecte dels quals cal avaluar, també, el grau de 
compliment del projecte de pressupost per a 2022. 

 

El quadre següent mesura el compliment del pla d’ajust en el projecte de pressupost de l’ajuntament per a 
2022: 

Concepte Import

(+) Suma dels ingressos previstos als capítols 1 a 5 del pressupost 25.873.018,70
(-) Ingressos per multes coercitives o derivats de convenis urbanístics de 0,00
      planejament, o qualsevol altres que expressament hagin estat declarats
      com integrants del patrimoni municipal del sol
(-) Ingressos per actuacions d'urbanització 0,00
(-) Aprofitaments urbanístics 0,00
(-) Ingressos per multes imposades per infraccions urbanístiques 0,00
(-) Contribucions especials afectades a operacions de capital 0,00
(-) Ingressos per cànon de millora del servei d'aigua o sanejament 0,00
(+/-) Inversions realitzades per compte de la Corporació local
(-) Altres concessions i aprofitaments, afectats per la normativa 0,00
      aplicable al finançament d'operacions de capital
(-) Altres ingr. inclosos als capítols 1 a 5 afectats a operacions de capital 0,00
(-) Altres ingr. inclosos als capítols 1 a 5 no consolidables a futur 0,00

Total d'ingressos corrents a considerar 25.873.018,70
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Les xifres referides a ingressos i despeses difereixen lleugerament, fonamentalment a causa de la 
modificació amb efectes de l’1 de gener de 2013 del contracte de gestió del servei municipal d’aigua, que 
al passar de ser un arrendament de serveis personals a ser una concessió ha motivat que al pressupost 
de l’ajuntament deixin d’aparèixer tant els ingressos per la prestació patrimonial no tributària corresponent 
com les despeses per la retribució del contractista, i de la modificació amb efectes de l’1 d’octubre de 
2016 de la forma de prestació del servei de manteniment del sistema de sanejament en alta (col·lectors, 
bombaments i estació depuradora d’aigües) que ha estat delegat en un consorci del que forma part 
l’ajuntament, per la qual cosa al pressupost de l’ajuntament han deixat d’aparèixer tant els ingressos per 
subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua com les despeses per retribució del contractista.  En tot cas, 
l’estalvi brut i l’estalvi net és positiu, tal com es preveia i els estats financers.  Les magnituds referides a 
l’endeutament mostren un major estalvi d’interessos per la tendència a la baixa de l’EURIBOR. 

Segons la nota informativa sobre la pròrroga de la suspensió de les regles fiscals per 2022, de la Direcció 
General de Política financera, assegurances i tresor de la Generalitat de Catalunya a l’exercici de 2022 i 
en virtut de les competències en matèria de tutela financera dels ens locals, el Departament d’Economia i 
Hisenda té en compte, en els procediments previstos a l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, el compliment 
dels indicadors de solvència que 
es detallen a continuació: 
 
a) Estalvi net positiu. 

Projecte de
Pla d'ajust pressupost

anualitat 2022 any 2022

Descripció (milers EUR) (milers EUR)

INGRESSOS
Ingressos corrents 28.725,12 25.873,02
Ingressos de capital 32,00 420,00
Ingressos no financers 28.757,12 26.293,02
Ingressos financers 500,00 1.108,00
Ingressos totals 29.257,12 27.401,02

DESPESES
Despeses corrents 23.355,05 23.664,55
Despeses de capital 4.707,78 2.542,28
Despeses no financeres 28.062,83 26.206,83
Despeses financeres 368,41 1.194,19
Despeses totals 28.431,24 27.401,02

MAGNITUTS FINANCERES
Estalvi brut 5.370,07 2.208,47
Estalvi net 5.001,67 955,44
Saldo d'operacions no financeres 694,29 86,19
Ajustaments SEC -143,63 -886,39
Capacitat o necessitat de finançament 550,66 -800,20

ENDEUTAMENT
Deute viu a curt termini 0,00 0,00
Deute viu a llarg termini 5.633,30 4.347,37
Quota total d'amortització del principal 648,17 1.253,03
Quota total d'interessos 51,30 22,36
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La ràtio legal d’estalvi net, prevista a l’article 3.1 a) de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, s’ha de 
calcular d'acord amb el procediment especificat a l'annex 3 d'aquesta Ordre. 
 
A. Ingressos per operacions corrents, est. liquidació 2021 24.890.100,00 

B. Obligacions reconegudes capítol 1, est. liquidació 2021 9.805.181,71 

C. Obligacions reconegudes capítol 2, est. liquidació 2021 9.607.940,70 

D. Obligacions reconegudes capítol 4, est. liquidació 2021 1.702.860,00 

E. Anualitats teòriques a 31/12/2021, préstecs vigents 898.325,52 

F. Anualitat teòrica noves operacions projectades any 2021 0,00 

G. Estalvi net (A-B-C-D-E-F) 4.578.652,07 

H. Ràtio d’estalvi net (G/A)  24,84% 
 
b) Romanent de tresoreria per a despeses generals de signe positiu. 
El romanent de tresoreria per a despeses generals s’ha de calcular d’acord amb les previsions de les 
instruccions comptables per a l’administració local. La darrera liquidació aprovada del Pressupost de 2020 
reflexa un romanent de tresoreria per a despeses generals de 13.693.603,32 EUR. 
 
c) Deute viu no superior a un 110% dels ingressos corrents. 
La ràtio legal de deute viu, prevista a l’article 3.1 b) de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, s’ha de 
calcular d'acord amb el procediment especificat a l'annex 3 d'aquesta Ordre. 
 
La ràtio de deute viu és de 14,76%, segons es detalla en el quadre següent: 
 
A. Ingressos per operacions corrents, est. liquidació 2021 24.890.100,00 

B. Deute viu per operacions a llarg termini vigents, a 31/12/2022 2.564.813,93 

C. Deute viu per noves operacions a llarg termini projectades any 2022 1.108.000,00 

D. Deute viu per operacions a curt termini, a 31/12/2022 0 

E. Deute viu total (B+C+D) 3.672.813,93 

F. Ràtio de deute viu (E/A)  14,76% 
 
d) Període mitjà de pagament global a proveïdors no superior a 30 dies. 
El període mitjà de pagament global a proveïdors s’ha de calcular d’acord amb el procediment especificat 
a l’article 4 del Reial decret 635/2014, de 25 de juliol. Aquesta norma va ser modificada parcialment pel 
Reial decret 1040/2017, de 22 de desembre. El període mig de pagament a proveïdors segons informe del 
segon trimestre de 2021 és 12,42 dies, inferior a 30 que marca la llei. 
 
En cas d’incompliment dels indicadors de solvència, s’han d’adoptar les mesures que es detallen a 
l’apartat 8 de la nota informativa d’aquesta Direcció General de 26 de gener de 2021, sobre el règim de 
tutela financera dels ens locals per a l’exercici de 2021, relatives a l’aprovació d’un pla de sanejament 
financer o altres mesures de sanejament. 
 
Els indicadors exigits referits a l’Ajuntament de Castellar del Vallès són els següents: 

 

Indicador

Projecte Objectiu

Pressupost

Descripció 2022 2022

a) Estalvi net 3.029.049,47 positiu

b) Romanent de tresoreria per a despeses generals 13.693.603,32 positiu

c) Percentatge de deute viu 14,76% <110%

d) Període mitjà de pagament a proveïdors 12,42 =<30 dies
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2.7. Conclusions 

 

D’acord amb les consideracions anteriors i a l’objecte de donar compliment al que es preveu a l’article 
168.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, cal considerar que el projecte de 
pressupost de l’Ajuntament de Castellar del Vallès per a 2022 està efectivament anivellat i compleix els 
requeriments de la Llei orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 

En resum, tenint en compte tot l’exposat anteriorment el pressupost elaborat per l’exercici 2022 compleix 
amb les regles fiscals compreses a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera però atenent a la situació actual ocasionada per la COVID 19 i la nota informativa 
esmentada anteriorment, les regles fiscals han estat suspeses per a l’exercici 2020 i 2021 tot 
manteniment els indicadors de solvència en els procediments de tutela financera (estalvi net positiu, 
romanent de tresoreria per a despeses generals positiu, deute viu no superior al 110 % dels ingressos 
corrents i període mitjà de pagament global a proveïdors no superior a 30 dies). En cas que s’incomplissin 
els indicadors de solvència l’entitat hauria d’aprovar un pla de sanejament financer per tal subsanar la 
situació. 

 

Signat digitalment a Castellar del Vallès en la data que consta en la signatura 
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