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AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT
Aprovació del pressupost de l'exercici 2022

APROVACIÓ PRESSUPOST EXERCICI GENERAL 2022
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NORMATIVA APLICABLE
La normativa bàsica d’aplicació a l’aprovació de l’expedient del Pressupost General de
l’Ajuntament és la següent:


Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.



Real Decret 500/1990 de 20 d’abril.



Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels
pressupostos de les entitats locals.



Ordre HAP/419/2014, de 14 de març per la que es modifica l’Ordre EHA/3565/2008



Ordre EHA/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s’aprova la Instrucció de
Comptabilitat Local.

D’acord amb l’article 168.1.e) del RDL 2/2004, és preceptiu la incorporació d’un informe
econòmic-financer a l’expedient del pressupost. Aquest informe es circumscriu a l’anàlisi del
projecte de pressupost atès el marc jurídic aplicable i els aspectes que determina l’esmentat
article.
L’article 10.1 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, determina que els recursos de les
entitats locals s’han de destinar a satisfer el conjunt de les seves respectives obligacions
derivades dels compromisos de despeses legalment adquirits.
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En compliment del que disposa l'art. 168.4 del RD 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i l'art. 18.4 del Reial Decret 500/1990, on
s'estableix que el Pressupost ha de ser informat per la Intervenció de Fons abans de ser remés
al Ple per a la seva aprovació, s'emet el següent INFORME :

1. Sobre el CONTINGUT
El Pressupost General de l’entitat local, d’acord amb el que disposa l'art. 164 del TRLRHL ha
d’integrar:
a) El pressupost de la mateixa entitat.
b) Els dels organismes autònoms que en depenen.
c) Els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils el capital social de
les quals pertanyi íntegrament a l’entitat local.
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Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l''autenticitat del document a
https://bpm.premiadedalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el ''Codi Segur de Verificació'' que apareix a la capçalera.

Així, el Pressupost General de l’Ajuntament de Premià de Dalt està integrat per:



El pressupost de l’Ajuntament de Premià de Dalt
Les previsions d'ingressos i despeses de la Societat mercantil "La Pinassa, Promocions i
Serveis Municipals, S.A.", el capital de la qual li pertany íntegrament.

El Pressupost General conté per a cadascun dels pressupostos que l’integren els estat de
despeses i ingressos, així com les bases d’execució del pressupost. Els estats de previsió de
despeses i ingressos s’analitzen en motiu de la comprovació de l’anivellament del pressupost.
Així mateix s’han d’afegir, d’acord amb el que disposa l’article 166 del TRLRHL, els següents
annexos:
a) Plans i programes d’inversió i finançament per a un termini de 4 anys
b) Programes anuals d’actuació, inversió i finançament de les societats mercantils el capital
de les quals sigui únicament o majoritàriament pertanyent a l’entitat local
c) Estat de consolidació del pressupost de la pròpia entitat amb el de tots els pressupostos i
estats de previsió dels seus organismes autònoms i societats mercantils
d) L’estat de previsió de moviments i situació del deute comprensiu del detall d’operacions
de crèdit o d’endeutament pendents de retornar al principi de l’exercici, de les noves
operacions previstes a realitzar al llarg de l’exercici i del volum d’endeutament al
tancament de l’exercici econòmic, amb distinció d’operacions a curt termini, operacions a
llarg termini, de recurrència al mercat de capitals y realitzades en divises o similars, així
com de les amortitzacions que es preveu realitzar durant el mateix exercici.
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En l'expedient per l'aprovació del Pressupost, d’acord amb el que estableix l’article 168 del
TRLRHL i concordants del Reial Decret 500 /1990, serà format pel President de l’entitat local i
s’ha d’unir la següent documentació:
a) Memòria explicativa del seu contingut i de les principals modificacions que presenti en
relació amb el vigent.
b) Liquidació del pressupost de l’exercici anterior i avançament de la del corrent, referida,
almenys, a sis mesos de l’exercici corrent.
c) Annex de personal de l’entitat local.
d) Annex de les inversions per realitzar en l’exercici.
e) Un informe econòmic-financer, en què s’exposin les bases que s’hagin fet servir per
avaluar els ingressos i les operacions de crèdit previstes, la suficiència dels crèdits per
atendre el compliment de les obligacions exigibles i les despeses de funcionament dels
serveis i, en conseqüència, l’anivellament efectiu del pressupost.
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Respecte a la remissió de la informació s’efectuen les següents observacions:


La informació referent a l’annex de personal, es revisa la memòria presentada i s’observa
la justificació de les dotacions de personal. Així mateix no es preveu l’increment de les
retribucions de personal a les dotacions efectuades (consignats a capítol 1) però es
consigna un Fons de Contingència per possibles increments salaris.



La informació respecte a les inversions es presenta per a l’exercici 2021 però sense cap
previsió a 4 anys

Sobre les previsions d’ingressos i despeses de la Societat mercantil La Pinassa, serveis
municipals SA


L’entrega de la documentació s’efectua durant el mes de Novembre a la Intervenció
municipal per l’elaboració del Pressupost General i conté el “Programa de Actuación
Inversión y Financiación 2022”, previsió d’ingressos i despeses i la classificació per capítols
de la mateixa i s’efectuen les següents observacions:
La documentació ha de ser tramesa a la Corporació abans del 15 de setembre de cada
exercici tal i com es fa referència en l’apartat 2 d’aquest informe i de conformitat amb la
legislació vigent.
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2. Sobre la TRAMITACIÓ
El procediment d’aprovació, regulat per l’article 168 i següents del TRLRHL i l’article 18 i
següents del RD 500/90, es tradueix en les següents fases:
1. El pressupost de cadascun dels organismes autònoms integrants del general, proposat
inicialment per l’òrgan competent d’aquells, s’ha de trametre a l’entitat local de la qual
depenguin abans del 15 de setembre de cada any, acompanyat dels annexos i la
documentació necessària.
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2. Les societats mercantils, fins i tot aquelles al capital de les quals sigui majoritària la
participació de l’entitat local, han de trametre a l’entitat local, abans del dia 15 de
setembre de cada any, les seves previsions de despeses i ingressos, així com els programes
anuals d’actuació, inversions i finançament per a l’exercici següent.
3. Sobre la base dels pressupostos i estats de previsió a què es refereixen els apartats 1 i 2
anteriors, el president de l’entitat formarà el pressupost general i el remetrà a la
Intervenció, amb l’informe de la intervenció i amb els annexos i la documentació
complementària l’ha de trametre al Ple de la corporació abans del dia 15 d’octubre perquè
l’aprovi, l’esmeni o el retorni.
4. La remissió a la Intervenció s’efectuarà de forma que el Pressupost, amb tots els seus
annexos y documentació complementaria, pugui ser objecte d’estudi durant un termini no
inferior a 10 dies i informat abans del 10 d’octubre.
5. L’acord d’aprovació, que és únic, ha de detallar els pressupostos que integren el
pressupost general i no se’n pot aprovar cap per separat. Requereix majoria simple dels
membres presents.
6. Aprovat inicialment el pressupost general, s’exposarà al públic per un termini de 15 dies,
previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província. Durant aquest termini els interessats els
poden examinar i presentar-hi reclamacions davant el Ple. El pressupost es considera
definitivament aprovat si durant aquest termini no s’hi han presentat reclamacions; en cas
contrari, el Ple disposa d’un termini d’un mes, a comptar a partir del dia següent a la
finalització de l’exposició al públic, per resoldre-les.
7. L’aprovació definitiva del Pressupost General pel Ple de la Corporació haurà de tenir lloc
abans del dia 31 de desembre de l’any anterior al que s’hagi d’aplicar.
8. El pressupost general, definitivament aprovat, s’inserirà en el BOP, resumit per capítols de
cadascun dels pressupostos que l’integren.
9. Al mateix temps que s’envia al BOP es tramet una còpia del pressupost general
definitivament aprovat a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya.
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10. El pressupost entra en vigor, en l’exercici corresponent, una vegada publicat al BOP el
resum per capítols.
11. Si quan s’inicia l’exercici econòmic no ha entrat en vigor el pressupost corresponent, es
considera automàticament prorrogat el de l’anterior.
12. La còpia del pressupost i de les seves modificacions ha d’estar a disposició del públic, a
l’efecte informatiu, des de la seva aprovació definitiva fins a la finalització de l’exercici.
13. Contra l’aprovació definitiva del pressupost es podrà interposar recurs contencióadministratiu en la forma i terminis que estableixen les normes d’aquesta jurisdicció.

3. Sobre l’ ÒRGAN COMPETENT

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT
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L'aprovació del Pressupost General d'acord a l'art. 169 del RD 2/2004 de 5 de març i l'art. 18.1
del RD 500/90, correspon al Ple de la Corporació i d’acord amb l’art. 47 de la Llei 7/85
Reguladora de les Bases de Règim Local, sense necessitat de quòrum especial, per majoria
simple.

4. Sobre l’ ESTRUCTURA PRESSUPOSTARIA
El Pressupost s’ha elaborat d’acord amb el que estableix l’ Ordre HAP/419/2014, de 14 de
març per la que es modifica l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, que regula l’estructura
dels pressupostos de les entitats locals.
En un primer grau es defineix la classificació orgànica, la qual te caràcter potestatiu per a
l’entitat local, essent la següent:
101
102
103
200
201
202
203
204
205
301
302
303
304

ÒRGANS DE GOVERN
COMUNICACIÓ
TRANSPARÈNCIA, PARTICIPACIÓ CIUTADANA I BON GOVERN
SERVEIS GENERALS
SECRETARIA I SERVEIS JURÍDICS
ECONOMIA
POLÍTIQUES DIGITALS
ARXIU
SEGURETAT CIUTADANA
SALUT
ACCIÓ SOCIAL
GENT GRAN
COOPERACIÓ
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305
310
311
312
313
320
321
322
323
324
330
331
332
341
342
343
350
351
352
360
361
370
371
372
401
402
403
404
405
410
411
420
421
422
500

IGUALTAT
PROMOCIÓ ECONÒMICA
EMPRESES I CONEIXEMENT
TURISME I PROMOCIÓ VILA
TURISME I PROMOCIÓ DE LA VILA
ESCOLA D'ADULTS
EDUCACIÓ
ESCOLES BRESSOL
ESCOLA DE MÚSICA
AULA DE DANSA
FESTES
FESTES
PARTICIPACIÓ CIUTADANA
CULTURA
CULTURA / PATRIMONI
BIBLIOTECA
CULTURA
MUSEU
BIBLIOTECA
ESPORTS
ESPORTS
JOVENTUT
LUDOTECA
JOVENTUT
EQUIPAMENTS I SUBMINISTRAMENTS
BRIGADA
ESPAI URBÀ
MANTENIMENT URBÀ I VIA PÚBLICA
TRANSPORT URBÀ
POLICIA I SEGURETAT
MOBILITAT
NETEJA VIARIA
SERVEIS MUNICIPALS
MEDI AMBIENT
LLEI DE BARRIS

Per cada una d’aquestes orgàniques, es defineixen un àrees que es dibuixen en l’organigrama
de l’Ajuntament són:
0
1
2
3
4

DEUTE PÚBLIC.
SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.
ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL.
PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.
ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.
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9

ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.

Per ‘últim es codifica per la classificació econòmica, que a nivell de capítol son:
1 DESPESES DE PERSONAL.
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.
3 DESPESES FINANCERES.
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.
FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS
5 IMPREVISTOS
6 INVERSIONS REALS.
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.
8 ACTIUS FINANCERS.
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9 PASSIUS FINANCERS.

L’aplicació pressupostària, que és la unitat sobre la que s’efectuen els registres comptables,
queda definida pel conjunt de la classificació orgànica, programa i econòmica en les despeses i
per la classificació orgànica i econòmica en els ingressos.

5. Sobre l’ IMPORT DEL PRESSUPOST
L’article 165.4 del TRLRHL estableix que cadascun dels pressupostos que s’integren al
pressupost general s’ha d’aprovar sense dèficit inicial.
El Pressupost de l’Ajuntament de Premià de Dalt es presenta equilibrat amb uns ingressos i
unes despeses previstes per import de 12.298.000,00 €.
Les previsions d’Ingressos de la Societat municipal La Pinassa, Serveis i Promocions Municipal,
SA són 2.635.972,06 € i les previsions de Despeses són 2.635.446,19 €
Per tant, es presenten amb un superàvit de 525,86€.

Els continguts, a nivell de capítol, són els següents:
AJUNTAMENT
ESTAT DE DESPESES
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DESPESES
OPERACIONS CORRENTS

11.318.087,55

1 Despeses de Personal

5.164.395,94

2 Despeses en B.Corrents i Serveis

3.597.160,71

3 Despeses Financeres
4 Transferències Corrents
Fons de Contingència
OPERACIONS DE CAPITAL
6 Inversions Reals
7 Transferències de Capital
OPERACIONS FINANCERES
8 Actius Financers
9 Passius Financers
Total Despeses
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AJUNTAMENT
PRESSUPOST 2022

10.000,00
2.418.957,02
127.573,88
957.912,45
937.912,45
20.000,00
22.000,00
0,00
22.000,00
12.298.000,00

ESTAT D’INGRESSOS
INGRESSOS
OPERACIONS CORRENTS
1 Impostos Directes
2 Impostos Indirectes

AJUNTAMENT
PRESSUPOST 2022
11.744.805,39
5.962.042,46
121.502,07

3 Taxes i Preus Públics

2.329.067,50

4 Transferències Corrents

3.233.567,81

5 Ingressos Patrimonials
OPERACIONS DE CAPITAL

98.625,55
553.194,61

6 Alienació d'Inversions

417.882,16

7 Transferències de Capital

135.312,45

OPERACIONS FINANCERES

0,00

8 Actius Financers

0,00

9 Passius Financers

0,00

Total Ingressos

12.298.000,00
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LA PINASSA, PROMOCIONS I SERVEIS MUNICIPALS, SA
ESTAT DE DESPESES

DESPESES
1 Despeses de Personal

1.389.338,05

2 Despeses en B.Corrents i Serveis

434.398,32

3 Despeses Financeres

57.941,27
753.768,55

6 Inversions Reals
Total Despeses
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S.M. LA
PINASSA
PREVISIÓ
2022

2.635.446,19

ESTAT D´INGRESSOS

INGRESSOS
3 Taxes i Preus Públics (Ing.diferits)
4 Transferències Corrents
5 Ingressos Patrimonials
Total Ingressos

S.M. LA
PINASSA
PREVISIÓ
2022
400.000,00
1.549.506,58
686.465,48
2.635.972,06

6. Sobre l’ INFORME ECONÒMIC-FINANCER
Es remet a l’Informe Econòmic Financer que forma part del contingut de l’expedient
d’aprovació del Pressupost per a l’exercici 2022

7.Sobre la LLEI D’ESTABILITAT PRESSUPOSTARI.
Principi d’estabilitat pressupostària, compliment de la Regla de Despesa i sostenibilitat
financera
Les entitats locals estan sotmeses, segons la primera redacció de la Llei Orgànica 2/2012
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, aprovada el 27 d’abril de 2012 (en
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endavant LOEPSF), al compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària, regla de despesa i
límit del deute.
La modificació de la LOEPSF per la Llei Orgànica 9/2013 va suposar la introducció d'una nova
Regla fiscal d'obligat compliment per a les Administracions Públiques, l’aplicació del principi de
sostenibilitat financera que es va formular de nou incloent en el mateix, a més del deute
financer, el deute comercial, el pagament del qual s'ha de verificar a través de l'indicador
Període Mitjà de Pagament.

7.1.
Anàlisi del marc excepcional d'actuació davant la suspensió de l'aplicació de les
regles fiscals
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Com a conseqüència de la pandèmia de la COVID19, la Comissió Europea va remetre el 20 de
març de 2020 una comunicació a el Consell de la UE expressant que, davant l'esperada recessió
econòmica a resultes del brot de COVID19, es donaven circumstàncies per a la activació de la
clàusula general de salvaguarda del Pacte d'Estabilitat i Creixement.
El Consell de Ministres, mitjançant acord de 6 d'octubre de 2020, va sol·licitar del Congres dels
Diputats l'apreciació que a Espanya s'està patint una pandèmia, el que suposa una situació
d'emergència extraordinària que s'ajusta al que es disposa a l'article 135.4 de la Constitució i a
l'article 11.3 de la LOEPSF.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), d'acord amb l'art. 22 de la Ley
Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre, que regula la seva creació, i que diu “La Autoridad
Independiente de Responsabilidad Fiscal informará sobre la concurrencia de las circunstancias
excepcionales a las que hace referencia el artículo 11.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera con carácter previo a la
tramitación parlamentaria prevista en dicho artículo.”, de data 13 d'octubre de 2020, emet
informe en que manifesta que: “Aprecia la concurrencia de las circunstancias excepcionales a
las que hace referencia el artículo 11.3 de la LOEPSF como consecuencia de la pandemia de la
COVID-19. Resulta pertinente activar la cláusula de escape prevista en la LOEPSF para priorizar
la respuesta de las AA.PP. a la crisis. (…) Tras esta suspensión, lejos de implicar una relajación
de la responsabilidad fiscal, la actuación de las AA.PP. deberá seguir orientándose a garantizar
la sostenibilidad de las cuentas públicas a medio y largo plazo, que, como señala el artículo
11.3 de la LOEPSF, no puede ponerse en peligro por la desviación temporal del déficit.”
Vista la sol·licitud del Consell de Ministres, de data 6 d'octubre de 2020, així com l'informe de
l'AIREF, de data 13 d'octubre de 2020 abans esmentats, el Congrés dels Diputats, a data 20
d'octubre de 2020, va apreciar per majoria absoluta l'existència d'una situació d'emergència
extraordinària per a suspendre les regles fiscals que s'ajusta al que es disposa a l'article 135.4
de la Constitució i a l'article 11.3 de la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat
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Financera. Aquesta suspensió implica que van quedar suspesos els acords del Consell de
Ministres de 11 de febrer de 2020.
Aquesta suspensió s’ha ampliat a 2022; en primer lloc, el 2 de juny de 2021, la Comissió
Europea va comunicar la decisió de continuar aplicant la clàusula de salvaguarda en 2022
“Comunication From de Comission To The European Parliament, The Council, The European
Central Bank, The European Economic And Social Committee Of the Regions And The European
Investment Bank” de 2 de juny de 2021.
En relació amb l’ampliació, per l’exercici 2022, de la dita suspensió s’han de tenir en
consideració les següents conseqüències:
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a) Quant a la regla de destí del superàvit, no existeix obligació que el superàvit es destini
a amortització anticipada de deute públic d’acord amb l’article 32 de la LOEPSF (no
s’exigeix el compliment d’aquest precepte en relació amb el superàvit de 2019, 2020 i
2021 i el seu destí en 2020, 2021 i 2022).
Cal fer esment que la Direcció General de Política Financera, com a òrgan de tutela
financera dels ens locals de Catalunya, en data 21 de setembre de 2021 va emetre una
nota informativa sobre la "Pròrroga de la suspensió de les regles fiscals previstes a la
Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
(objectiu d’estabilitat pressupostària i regla de la despesa), per a l’exercici de 2022” en
aquesta nota s’assenyala: “Com a conseqüència de la suspensió de lesregles fiscals, les
entitats locals poden fer ús dels seus romanents i contribuir així a la recuperació
econòmica i social. No obstant això, aquesta Direcció General recomana destinar el
romanent de tresoreria per a despeses generals al finançament de despeses de
caràcter no recurrent (inversió o despesa corrent no recurrent) atès que el romanent és
un recurs no recurrent. Amb caràcter previ, cal tenir en compte els criteris generals
d’utilització del romanent de tresoreria per a despeses generals de signe positiu que es
detallen a l’apartat 13 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
(sanejament de les obligacions i devolucions d’ingressos pendents d’aplicar al
pressupost, compliment dels compromisos de despesa assumits per l’existència de
romanents de crèdit incorporables i compliment del termini legal de pagament a
proveïdors).
b) Els pressupostos consolidats de 2021 i 2022 poden presentar una situació de dèficit, en
termes de comptabilitat nacional, encara que la situació d’equilibri pressupostari
hauria de ser la situació desitjable. La referència per al subsector es de dèficit del 0.1% del PIB nacional en 2021 i d’equilibri en 2020 i 2022.
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c) Es manté l’obligació de determinar el límit de la despesa no financera, d’acord amb
l’article 30 de la LOEPSF.
No obstant el que s'ha assenyalat la suspensió de les regles fiscals no pot implicar la renúncia a
la prudència en la gestió financera i en tot cas es d'aplicació el TRLRHL en tots els seus
preceptes ja que no ha quedat suspesa la seva aplicació.
S'ha de fer referència al manteniment del compliment de les obligacions de transparència
previstes a la LOEPSF i en la normativa de desenvolupament. Aquestes normes així com les
conseqüències del seu incompliment continuen sent aplicables. Així mateix no es suspèn ni la
responsabilitat fiscal de les administracions públiques ni l'aplicació del principi de prudència en
l'estimació dels ingressos i despeses. Tot i la suspensió del compliment de les regles fiscals es
manté l'obligació de la seva avaluació, i per tant, cal avaluar la capacitat/ necessitat de
finançament en termes de comptabilitat nacional, tant en l'elaboració i aprovació del
pressupost com en la seva execució així com en la liquidació.
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Avaluació del compliment de l’objectiu d'estabilitat pressupostària

L’article 6 del Text Refós de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera (LOEPSF), amb el títol “Principi de Transparència”, estableix que “La
contabilidad de las Administraciones Públicas y demás sujetos comprendidos en el ámbito de
aplicación de esta ley, así como sus presupuestos y liquidaciones, deberán contener
información suficiente y adecuada que permita verificar su situación financiera, el
cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera y la
observancia de los requerimientos acordados en la normativa europea en esta materia. A este
respecto, los Presupuestos y cuentas generales de las distintas Administraciones integrarán
información sobre todos los sujetos y en entidades comprendidos en el ámbito de aplicación de
esta ley.”
La instrumentació del principi d’estabilitat pressupostària es realitza a l’apartat 6 del mateix
article 11 de la LOEPSF que posa de manifest que “para el cálculo del déficit estructural se
aplicará la metodología utilizada por la Comisión Europea en el marco de la normativa de
estabilidad presupuestaria.”
L’objectiu d’estabilitat pressupostària es troba expressat en termes de comptabilitat nacional,
és a dir, aplicant els criteris metodològics del Sistema Europeu de Comptes (SEC-2010), el qual
permet la comparació homogènia entre els diferents països europeus.
Això és així en virtut d’allò disposat en l’article 3 de la LOEPSF la qual estableix que “1. La
elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los
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gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley
se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea.
2. Se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación de
equilibrio o de superávit estructural.3. En relación a los sujetos a que se refiere el artículo
2.2 de esta Ley se entenderá por estabilidad presupuestaria la posición de equilibrio
financiero.”
L’article 16-2 del “Real Decreto 1463/2007, de 2 de novembre, pel que se aprova el
Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad
Presupuestaria estableix que “la Intervención local elevará al Pleno un informe sobre el
cumplimiento del objetivo de estabilidad de la propia entidad local y de sus organismos y
entidades dependientes.
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El informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará a los previstos en los artículos
168.4, 177.2 y 191.3 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
referidos, respectivamente, a la aprobación del presupuesto general, a sus modificaciones y a
su liquidación.
El Interventor local detallará en su informe los cálculos efectuados y los ajustes practicados
sobre la base de los datos de los capítulos 1 a 9 de los estados de gastos e ingresos
presupuestarios, en términos de Contabilidad Nacional, según el Sistema Europeo de Cuentas
Nacionales y Regionales.”
En quant a l’àmbit subjectiu de l’anàlisi dels objectius que estableix la normativa d’estabilitat
pressupostària, ha de realitzar-se, per aplicació de les normes SEC, de manera consolidada
respecte de les entitats classificades dins del subsector d’Administracions públiques.
S’ha de fer esment que, segons les dades que obren al projecte de pressupost, s'observen
diverses diferències entre les transferències previstes entre els ens que formen el pressupost
municipal. Cal corregir aquestes diferències entre les partides que els ens tenen previst aportar
als ens que formen el grup i les que aquestes entitats quantifiquen com a ingressos a percebre.
Així mateix es recorda que, en la fase d’aprovació del pressupost, cal que els imports de les
operacions internes entre els diversos ens que conformen el grup siguin coincidents. Per tant,
cal revisar els ajustament de consolidació per tal de poder quantificar correctament tant
l’estabilitat pressupostària con el compliment de la regla de la despesa en termes de
comptabilitat nacional, que es veuen afectats per aquests desajustos.
L’estabilitat pressupostària implica que els recursos corrents i de capital no financers han de
ser suficients per fer front a les despeses corrents i de capital no financeres. La capacitat
inversora municipal ve determinada pels recursos de capital no financers, i els recursos
corrents no empleats en les despeses corrents (estalvi brut).
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Per tal de calcular la capacitat o necessitat de finançament en termes de Comptabilitat
Nacional, cal partir del saldo d’operacions no financeres, calculat d’acord a les normes pròpies
de la comptabilitat pressupostària (diferència entre els imports pressupostats als capítols 1 a 7
de l’estat d’ingressos i els mateixos capítols de l’estat de despeses) i, posteriorment, efectuar
diversos ajustaments en el saldo pressupostari no financer, per obtenir el saldo en termes de
Comptabilitat Nacional.
Pels ens no subjectes a regim pressupostari es considera desequilibri quan, d’acord amb els
criteris del pla de comptabilitat que els hi resulti d’aplicació, dels seus estats provisionals es
dedueixi que incorreran en pèrdues el sanejament de les quals requereix una dotació de
recursos no previstos a l’escenari d’estabilitat de l’entitat que els ha d’aportar i hauran de ser
objecte d’un informe individualitzat.

Pressupost Ingressos 2022 Consolidat
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INGRESSOS
OPERACIONS CORRENTS

PRESSUPOST
CONSOLIDAT
2022
12.783.615,53

1 Impostos Directes

5.962.042,46

2 Impostos Indirectes

121.502,07

3 Taxes i Preus Públics

2.681.412,16

4 Transferències Corrents

3.233.567,81

5 Ingressos Patrimonials

785.091,03

OPERACIONS DE CAPITAL

553.194,61

6 Alienació d'Inversions

417.882,16

7 Transferències de Capital

135.312,45

OPERACIONS FINANCERES

0,00

8 Actius Financers

0,00

9 Passius Financers
Total Ingressos

0,00
13.336.810,14

Pressupost de Despeses 2022 Consolidat
DESPESES
OPERACIONS CORRENTS

PRESSUPOST
CONSOLIDAT
2022
11.602.603,27
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1 Despeses de Personal

6.553.733,99

2 Despeses en B.Corrents i Serveis

3.983.903,69

3 Despeses Financeres
4 Transferències Corrents
5 Fons de Contingència
OPERACIONS DE CAPITAL
6 Inversions Reals
7 Transferències de Capital
OPERACIONS FINANCERES
8 Actius Financers
9 Passius Financers
Total Despeses

67.941,27
869.450,44
127.573,88
1.711.681,00
1.691.681,00
20.000,00
22.000,00
0,00
22.000,00
13.336.284,27
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Del projecte de pressupost present i la seva consolidació amb l’entitat mercantil “La Pinassa”,
resulta el següent amb perímetre SEC:
AJUNTAMENT
PREMIA DE
DALT
a.Ingressos Cap 1 a 7 press.corrent
b.Despeses Cap 1 a 7 press.corrent
I. Total ( a-b)
AJUSTOS
1. Ajust per recaptació Cap. 1
2. Ajust per recaptació Cap. 2
3. Ajust per recaptació Cap. 3
4. Ajust per liquidació PTE 2008
5. Ajust per liquidació PTE 2009
6. Ajust grau d'execució despesa
II. Total Ajustos
AJUST TRANSF INTERNES
III. TOTAL CAPACITAT (+) o NECESSITAT(-) DE
FINANÇAMENT

12.298.000,00
12.276.000,00
22.000,00

LA PINASSA
2.635.972,06
2.635.446,19
525,87

AJUSTOS

CONSOLIDAT

-1.597.161,92
-1.597.161,92
0,00

13.336.810,14
13.314.284,27
22.525,87

-119.241,00
-2.430,00
-46.581,35
0,00
0,00
477.573,00
309.320,65

0,00

0,00

-119.241,00
-2.430,00
-46.581,35
0,00
0,00
477.573,00
309.320,65

331.320,65

525,87

0,00

331.846,52

7.3. Sostenibilitat financera
En relació amb l'objectiu de deute per 2022, hem d'assenyalar que al estar suspeses les regles
fiscals les limitacions per l'endeutament local es troben regulades al TRLRHL i a la DF 31 de la
LPG2013.
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Els límits d’endeutament determinats al TRLRHL estan fixats en un rati del 110% sobre els
ingressos corrents. No obstant això, quan s’excedeixi el límit del 75% o s’hagi incomplert els
objectius d’estabilitat pressupostària i/o deute públic, totes les operacions d’endeutament a
llarg termini precisaran l’autorització de l’Estat o de la Comunitat Autònoma que tingui
atribuïda la tutela financera.
El % de deute sobre els ingressos corrents que consten a la memòria del projecte de
pressupost per al 2022 és:
Endeutament consolidat
Previsió deute viu a 31/12/2021
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Nous préstecs previstos al pressupost 2022
Amortització préstecs
Previsió deute viu a 31/12/2022
Ingressos corrents LIQ. 2022
Ràtio endeutament

2022
2.990.761,10
233.218,41
2.757.542,69
12.783.615,53
21,57%

RESULTAT DE L’INFORME
1. L’expedient consta de la documentació exigida pel TRLRHL
2. L’expedient segueix el procediment establert en el TRLRHL
3. L’aprovació es proposa per l’òrgan competent
4. L’aprovació es proposa a l’òrgan competent
5. Les previsions recullen les obligacions exigibles a l'entitat que són conegudes en aquests
moments, pel que fa a personal inclòs a la plantilla, contractes i endeutament, així com els
drets que es preveu liquidar durant l'exercici, en base a les Ordenances fiscals aprovades
pel 2021 i la resta d'ingressos, estant equilibrat i aprovant-se sense dèficit inicial.
6. Les bases d'execució del pressupost s'adapten a les disposicions generals en matèria
pressupostària i a les necessitats de la pròpia Entitat, recollint tots els preceptes establerts
en l'art. 9 del RD 500/1990.
7. Compleix les regles d’estabilitat pressupostària d’acord amb referit a l’article 165 del
TRLRHL
8. L’endeutament està dintre dels límits als quals es refereix el TRLRHL, la DF 31a de la LPGE
2013 i la Resolució sobre prudència financera de la Direcció General de Política Financera.
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DOCUMENT

1.- Francesc Ortiz Amat (TCAT) (Interventor), 09/12/2021 13:43

Exp. 2021/000001/1619

Per tant, s’ INFORMA FAVORABLEMENT el projecte de Pressupost Municipal per a l’exercici
2022 amb les observacions detallades a l’apartat 1 i 1.1. d’aquest informe.
Premià de Dalt, signat electrònicament al marge en la data que hi figura
Francesc Ortiz Amat,

