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INFORME D’INTERVENCIÓ D’AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DELS REQUISITS DE 
LA LO 2/2012, DE 27 D’ABRIL, D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I 
SOSTENIBILITAT FINANCERA, EN L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE 
L’EXERCICI 2019 DE L’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA, REGLA DE DESPESA I 
OBJECTIU DEL DEUTE. 

 
Marià Vilarnau Massa, Secretari/a-Interventor/a de l’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys en 

compliment de l'article 16 del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el 

reglament de la llei d'estabilitat pressupostària en la seva aplicació a les Entitats Locals, així com 

del que es disposa en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i 

sostenibilitat financera, informa el següent en relació amb el compliment dels objectius d'estabilitat 

pressupostària, regla de Despesa i objectiu del deute a la liquidació del 2019. 

 

I. NORMATIVA REGULADORA DEL PRINCIPI D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA  I 

SOSTENIBILITAT FINANCERA EN EL SECTOR PÚBLIC LOCAL I DE LES 

OBLIGACIONS DE SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ. 

 

- Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera . 

- Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de 

desenvolupament de l'estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les entitats Locals. 

- Ordre ministerial HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions 

de subministrament d'informació previstes en la LOEPSF 

- Ordre ministerial HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la que es modifica l’Ordre 

HAP/2105/2012, d’1 d’octubre. 

- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de 

les hisendes locals, en relació al 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 a 

corporacions locals, 3ª edició. IGAE. 

- Reglament 549/2013, del Parlament i del Consell de la Unió Europea, de 21 de maig de 

2013 relatiu al Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals de la Unió Europea 

(SEC-10) 
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II. COMPLIMENT DE L’ OBJECTIU D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA 

L'article 11.4 LOEPSF estableix que les corporacions locals hauran de mantenir una posició 

d'equilibri o superàvit pressupostari.  

 

L’acord del Consell de Ministres de data 03 de juliol de 2017, estableix com a objectiu d’estabilitat 

pressupostària per a les Corporacions locals en el trienni 2018-2020, l’equilibri 

 

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 financers. La capacitat inversora 

municipal vindrà determinada pels recursos de capital no financers, i els recursos corrents no 

emprats en les despeses corrents. 

 

El càlcul de la capacitat/necessitat de finançament en els ens sotmesos a pressupost s'obté, 

segons el manual de la IGAE i com ho interpreta la Sotsdirecció General de Relacions Financeres 

amb les Entitats locals, per diferència entre els imports liquidats en els capítols 1 a 7 dels 

estats d'ingressos i els capítols 1 a 7 de l'estat de despeses, prèvia aplicació dels ajustos en 

termes SEC.  
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III. ENTITATS QUE CONFORMEN EL PRESSUPOST GENERAL I DELIMITACIÓ 

SECTORIAL D'acord AMB EL SISTEMA EUROPEU DE COMPTES NACIONALS I 

REGIONALS. 

 

A. Agents que constitueixen l'Administració local, segons estableix l'article 2.1 de la Llei orgànica 

2/2012, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (“corporacions locals” en Comptabilitat 

Nacional): 

 

a) Entitat Local Ajuntament de Maçanet de Cabrenys 

 

 

IV. CÀLCUL DE LA CAPACITAT/NECESSITAT DE FINANÇAMENT DERIVAT DEL 

PRESSUPOST GENERAL DE L'AJUNTAMENT PER 2019  

 

Segons s'aprecia en el quadre següent, la capacitat o necessitat de finançament calculada amb 

els criteris del SEC 2010 i en termes consolidats, atenent als capítols 1 a 7 dels estats d'ingressos 

i els capítols 1 a 7 de l'estat de despeses, prèvia aplicació dels ajustos SEC 2010 , és la següent: 

 

CAPÍTOLS INGRESSOS DESPESES

1 537.609,46 390.694,49

2 6.501,92 2.111.607,61

3 851.684,20 52.093,97

4 309.841,53 59.663,16

5 4,72 0,00

6 0,00 302.024,99

7 21.231,63 0,00

INGRESSOS i DESPESES NO FINANCERES 1.726.873,46 2.916.084,22

Ajustaments SEC2010 -60.047,34 -1.366.721,82

INGRESSOS i DESPESES NO FINANCERES 

EN TERMES SEC 2010
1.666.826,12 1.549.362,40

117.463,72

ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA

CAPACITAT DE FINANÇAMENT
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(1) Detall dels ajustaments SEC 2010: 

 

A) INGRESSOS:  
 

AJUSTAMENT 1: Aplicació del criteri de caixa, (ingressos recaptats durant l’exercici 2019, de 

l’exercici corrent i tancat dels capítols I,II i III, comparats amb drets reconeguts a l’exercici 2019). 

Capítols RD corrent I corrent I tancats % cobrament
AJUST PER 

RECAPTACIÓ

1 537.609,46 470.579,77 26.581,54 -7,52% -40.448,15

2 6.501,92 6.501,92 0,00 0,00% 0,00

3 851.684,20 819.046,05 166,48 -3,81% -32.471,67

-72.919,82  

 

AJUSTAMENT 2: Reintegrament dels ingressos per la participació en els tributs de l'Estat.  

A continuació es calcula l’import a ajustar en concepte de reintegraments realitzats durant el 

2019 a l'Estat en concepte de devolució de les liquidacions negatives corresponent als 

exercicis 2015, 2016 i 2017 pel concepte de Participació en els Tributs de l'Estat, que opera 

sumant: 

 

AJUST 2: Devolució PTE

2019

Participació PTE 2015 8.666,79

Participació PTE 2016 8.666,79

Participació PTE 2017 2.178,00

AJUST DEVOLUCIÓ PTE 19.511,58  

 

AJUSTAMENT 3: Notificacions de liquidacions de la Participació en els tributs de l’Estat 

NEGATIVES durant el 2019 s’ajusten negativament per la totalitat de l’import: 

 

AJUST 3: Notificació en l'exercici de liquidació negativa PTE

2019

Participació PTE 2016

Participació PTE 2017 -6.639,10

AJUST DEVOLUCIÓ PTE -6.639,10  

 

 

 

TOTAL AJUSTAMENTS REALITZATS EN INGRESSOS: 
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Ajustos SEC 2010 Ajustament (+/-) 

Ajust per recaptació d’ingressos - 72.919,82 € 

Devolució liquidació PTE 2015, 2016 i 2017 +19.511,58 € 

Notificació liquidació negativa PTE 2017 - 6.639,10 € 

TOTAL -60.047,34€ 

 

B) DESPESES 

AJUSTAMENT: Despeses realitzades en l'exercici pendents d'aplicar al pressupost (OPA): 

Aquestes són les despeses recollides en el compte 413, en l’haver per l'import dels pendents 

d'aplicar a 31 de desembre i, en el deure, pels aplicats al llarg de l'exercici, procedents de 

l'exercici anterior.  

Els primers augmenten el dèficit en termes de comptabilitat nacional, els segons el minoren, 

doncs ja ho van incrementar l'any anterior i en aquest tornen a incrementar-ho mitjançant la seva 

aplicació a pressupost, per la qual cosa ha de compensar-se aquesta doble imputació augmentant 

el superàvit.  

 

Compte 413 Saldo inicial (+) Saldo final (-) AJUST PER OPA'S

2019 1.433.131,32 66.409,50 -1.366.721,82  

 

TOTAL AJUSTAMENTS REALITZATS EN DESPESES: 

 

Ajustos SEC 2010 Ajustament (+/-) 

Per operacions Pendents d’aplicar -1.366.721,82 € 

TOTAL -1.366.721,82 € 

 

TOTAL AJUSTAMENTS PER LA CAPACITAT DE FINANÇAMENT: 

 

Ajustos SEC 2010 Ajustament (+/-) 

(a) Ajustaments d’ingressos  -60.047,34€ 

(b) Ajustaments de despeses -1.366.721,82 € 

TOTAL (a-b) -1.306.674,48€ 

 

V. COMPLIMENT DE LA REGLA DE DESPESA 
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L'article 12 de la Llei orgànica d'estabilitat pressupostària exigeix també a les entitats locals que la 

variació de despesa no superi la taxa de referència de creixement del PIB, corresponent al 

Ministeri la seva determinació.  

 

Per a les corporacions locals es compleix la regla de despesa, si la variació, en termes SEC, de la 

despesa computable de cada Corporació local, entre dos exercicis econòmics, no supera la taxa 

de referència de creixement del Producte Interior Brut (TRCPIB) de mig termini de l'economia 

espanyola, modificat, si s’escau, en l'import dels increments permanents i disminucions de 

recaptació derivats de canvis normatius. En concret, la taxa de referència del creixement del PIB a 

mig termini de l’economia espanyola per la regla de despesa, per a la liquidació de l’exercici 2019 

és del 2,7%. 

 

 

Càlcul de la despesa computable:  S'estableix en l'apartat 2 de l'article 12 com es determina el 

volum de despesa computable. 

 

“art. 12.2- S'entendrà per despesa computable als efectes previstos en l'apartat anterior, les 

ocupacions no financeres definides en termes del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i 

Regionals, exclosos els interessos del deute, la despesa no discrecional en prestacions per 

desocupació, la part de la despesa finançada amb fons finalistes procedents de la Unió Europea o 

d'altres Administracions públiques i les transferències a les comunitats autònomes i a les 

corporacions locals vinculades als sistemes de finançament”..  

 

 

 

En l'obtenció de la despesa computable de l'entitat en un exercici, es tindrà en compte el 

següent: 

 

 a) Si l'Entitat està sotmesa a Pressupost Limitatiu/Comptabilitat Pública, la Despesa 

computable es calcula com:  

 

A) Per al càlcul de la base de l’exercici 2018: 

(+) Despeses no financeres, suma dels capítols 1 a 7, exclosos els interessos del deute.  Es 

parteix de les obligacions reconegudes liquidades en 2018 
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CAPÍTOLS LIQUIDACIÓ 2018

1 335.929,41

2 854.800,07

3* 0,00

4 31.716,50

5 0,00

6 153.536,60

7 0,00

 DESPESA NO FINANCERA 1.375.982,58

Ajustaments SEC2010 797.251,24

 DESPESA NO FINANCERA EN TERMES 

SEC 2010
2.173.233,82

 

(Del Capítol 3 de despeses financeres únicament s'agregaran les despeses d'emissió, formalització, modificació i cancel·lació 

de préstecs, deutes i altres operacions financeres, així com les despeses per execució d'avals. *Subconceptes (301, 311, 

321, 331 i 357)  

 

1.  (+/-) Detall dels ajustos SEC 2010. 

 

Compte 413 Saldo inicial (+) Saldo final (-) AJUST PER OPA'S

2018 635.880,08 1.433.131,32 797.251,24  

 

 

Per a la determinació dels ajustos i el seu import, s'ha de considerar el punt 1, “Càlcul de les 

despeses no financeres exclosos interessos per a unitats sotmeses a un Pla General de 

Comptabilitat Pública”, de la “Guia per a la determinació de la regla de la despesa de l'article 12 de 

la Llei orgànica 2/2012 d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera per a corporacions 

locals”.  

 

2.  (-) Pagaments per transferències (i altres operacions internes) a altres entitats que integren la 

Corporació local. 

Per a la determinació d'aquest import, s'ha de considerar el punt 3, “Consolidació de 

transferències”, de la “Guia per a la determinació de la regla de la despesa de l'article 12 de la 

Llei orgànica 2/2012 d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera per a corporacions 

locals”. 

 

3.  (-) La part de despesa no financera del pressupost finançat amb fons finalistes procedents de 

la Unió Europea, Estat, Comunitat autònoma, Diputacions i altres Administracions públiques.  
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(S'exclou en el càlcul l'import dels capítols 4 i 7 d'ingressos deduïts els conceptes 420, 470, 480, 720, 770, 780, per 

determinar les despeses finançades per administracions públiques) 

 

2018

62.674,28Total despesa finançada
 

G: Desc Gasto
I: Admón Que 

Financia
I: Importe

OBRES MILLORA CAN VIOLA DIPUTACIÓ 15.669,58

MILLORA DELS TANCAMENTS PAES DIPUTACIÓ 10.468,00

LA TORRE CARLINA FEDER 30.000,00

EQUIPS INFORMÀTICS DIPUTACIÓ 836,70

CAMÍ TRANSFRONTERER FEDER 4.702,50

CAMÍ TRANSFRONTERER FEDER 997,50  

 

Sobre l'import resultant s'aplicarà la taxa de referència de creixement del PIB que la fixa el 

ministeri, i per 2019 és l'2,7%.  

 

B) Per al càlcul de la base de l’exercici 2019: 

 

(+) Despeses no financeres, suma dels capítols 1 a 7, exclosos els interessos del deute.  Es 

parteix de les obligacions reconegudes liquidades a 2019. 

 

CAPÍTOLS LIQUIDACIÓ 2019

1 390.694,49

2 2.111.607,61

3* 43.354,14

4 59.663,16

5 0,00

6 302.024,99

7 0,00

 DESPESA NO FINANCERA 2.907.344,39

Ajustaments SEC2010 -1.366.721,82

 DESPESA NO FINANCERA EN TERMES 

SEC 2010
1.540.622,57

 

(Del Capítol 3 de despeses financeres únicament s'agregaran les despeses d'emissió, formalització, modificació i cancel·lació 

de préstecs, deutes i altres operacions financeres, així com les despeses per execució d'avals. *Subconceptes (301, 311, 

321, 331 i 357)  

 

1.  (+/-) Detall dels ajustos SEC 2010. 
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Compte 413 Saldo inicial (+) Saldo final (-) AJUST PER OPA'S

2019 1.433.131,32 66.409,50 -1.366.721,82  

 

Per a la determinació dels ajustos i el seu import, s'ha de considerar el punt 1, “Càlcul de les 

despeses no financeres exclosos interessos per a unitats sotmeses a un Pla General de 

Comptabilitat Pública”, de la “Guia per a la determinació de la regla de la despesa de l'article 12 de 

la Llei orgànica 2/2012 d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera per a corporacions 

locals”, 3a edició.  

 

2. (-) Pagaments per transferències (i altres operacions internes) a altres entitats que integren 

la Corporació local. 

 

Per a la determinació d'aquest import, s'ha de considerar el punt 3, “Consolidació de 

transferències”, de la “Guia per a la determinació de la regla de la despesa de l'article 12 de la Llei 

orgànica 2/2012 d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera per a corporacions locals”. 

 

3.  (-) La part de despesa no financera del pressupost finançat amb fons finalistes procedents 

de la Unió Europea, Estat, Comunitat autònoma, Diputacions i altres Administracions públiques.  

(S'exclou en el càlcul l'import dels capítols 4 i 7 d'ingressos deduïts els conceptes 420, 470, 48 

0, 720, 770, 780, per determinar les despeses finançades per administracions públiques) 

 

2019

91.761,07Total despesa finançada
 

G: Desc Gasto
I: Admón Que 

Financia
I: Importe

FD138/20 GFORESTAL 050460010841109 GENERALITAT 14.249,28

FD138/20 GFORESTAL 050460010841109 GENERALITAT 10.749,46

FEADER 278/19GFORESTAL 050460010841109 GENERALITAT 2.549,50

FEADER 278/19GFORESTAL 050460010841109 GENERALITAT 0,50

GENERALITAT CAMINS GENERALITAT 48.817,98

EQUIPS INFORMÀTICS DIPUTACIÓ 810,32

TANCAMENTS ESCOLA DIPUTACIÓ 14.584,03  

 

4. En l’art. 12.4) es diu que quan s'aprovin canvis normatius que suposin augments 

permanents de la recaptació, el nivell de despesa computable resultant de l'aplicació de la 
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regla de despesa en els anys en què s'obtinguin els augments permanents de recaptació 

podrà augmentar en la quantia equivalent.  

 

-  No s’han produït canvis normatius 

 

Límit de Despesa No financera per a l'exercici 2019 

Finalment sobre la base de la despesa computable màxima per a l'exercici 2018, han d'afegir-se 

els ajustaments dels interessos d'endeutament i les despeses finançades amb transferències 

finalistes previstes d'altres administracions públiques per 2019, per determinar el Límit de 

Despesa No Financera per a l'exercici 2019. 

 

Càlcul Regla de despesa (en termes consolidats) Import

Despeses no financeres (1 a 7) exercici 2018 (OR) 1.375.982,58

(+/-) Ajustos SEC 797.251,24

(-) Interessos de deute (cap. 3) 2018

(-) Despesa finançada amb fons finalistes AAPP 2018 62.674,28

(-) Despesa per Inv. Fin. Sostenibles amb RLT general 0,00

A) TOTAL BASE DESPESA COMPUTABLE 2018 2.110.559,54

B) Taxa de referència per a 2019 (2,7%)* (A) 56.985,11

C) DESPESA MÀXIMA COMPUTABLE 2017 (A+B) 2.167.544,65

(+) increments/(-) disminucions de recaptació 0,00

D) TOTAL LÍMIT DESPESA NO FINANCERA 2018 2.167.544,65

Despeses no financeres (1 a 7) exercici 2019 (OR) 2.907.344,39

(+/-) Ajustos SEC -1.366.721,82

(-) Interessos de deute (cap. 3) 2019

(-) Despesa finançada amb fons finalistes AAPP 2019 91.761,07

(-) Despesa per Inv. Fin. Sostenibles amb RLT general 0,00

E) TOTAL BASE DESPESA COMPUTABLE 2019 1.448.861,50

F) COMPLIMENT (+)/ INCOMPLIMENT (-) (D-E) 718.683,15  

 

A la vista de la liquidació del pressupost 2019 s'informa del compliment de la regla de despesa 

coherent amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària. 

 

VI. COMPLIMENT DEL LÍMIT DE DEUTE 

 

La LOEPSF (art. 13) estableix l'obligació de no superar el límit de deute públic que ha estat fixat 

en el 3,00% del PIB. Per a l'Administració local no s'ha aprovat el límit en termes d'ingressos no 

financers, per la qual cosa resulta impossible determinar el límit de deute com preveu el citat 

article en termes de producte interior brut local, resultant d'aplicació en aquests moments els límits 

legals tradicionals del TRLHL per al nou endeutament. 
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Per al seu càlcul, es tindrà en compte el següent (càlcul en termes consolidats): 

a) Si l'Entitat està sotmesa a Pressupost Limitatiu/Comptabilitat Pública. 

El deute viu previst a 31-12-2019  de cada entitat integrada en la Corporació s'obté de: 

       (+) Deute viu a 31-12-2018 

       (+) Noves operacions concertades en 2019 

      (-) Import d'amortització en 2019, del deute formalitzat en exercicis anteriors distingint entre 

amortitzacions ordinàries segons condicions contractuals i amortitzacions extraordinàries.  

Pel que fa al càlcul dels ingressos corrents ordinaris (cap. 1 a 5 liquidats al 2019), s’estarà al 

que disposa la nota de tutela financera  

 

El volum de deute viu a 31.12.2019 (en termes consolidats) sobre els ingressos corrents ajustats 

minorant els ingressos afectats, és: 

RD nets capítols 1a 5  liquidats al 2019 1.705.641,83

(-) RD cap. 1 a 5 afectats (ccee, quotes urban. Aprofit.) 0,00

A) TOTAL INGRESSOS CORRENTS AJUSTATS 1.705.641,83

 Deute viu a 31/12/2018 (curt i llarg termini) 270.857,80

+ Disposicions (Noves operacions endeutament concertades a 2019) 388.995,00

- Amortització ordinària i excepcional  durant el 2019 73.127,53

= B) DEUTE VIU  31/12/2019 586.725,27

RATI LEGAL DEUTE VIU (B/A) 34,40%  

 

Per tant, el rati de deute viu a 31/12/2019 és inferior al 110%, això implica que aquesta 

corporació pot concertar operacions de préstec per finançar inversions al 2020. 

 

TERMINI DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS 

 

El PMP definit en el Reial decret 1040/20178, de 22 de desembre, que modifica el Reial decret 

635/2014, de 25 de juliol, pel qual es despleguen la metodologia de càlcul del període mitjà de 

pagament a proveïdors de les administracions públiques i les condicions i el procediment de 

retenció de recursos dels règims de finançament, que preveu la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 

d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 

 

El PMP corresponent al quart trimestre 2019 informat al MINHAP ha estat de 28,09 dies.  
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Per tant, aquesta corporació COMPLEIX amb el termini legal del període mig de pagament a 

proveïdors. 

 

VII. CONCLUSIONS SOBRE EL COMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT 

PRESSUPOSTÀRIA, REGLA DE DESPESA I NIVELL DE DEUTE. 

 

Realitzats els càlculs corresponents aquesta corporació es pot concloure que respecte les dades 

de liquidació de l’exercici 2019: 

1. SÍ ES COMPLEIX L’OBJECTIU D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA amb dades liquidació 

2019 

2. SÍ ES COMPLEIX LA REGLA DE DESPESA  amb dades liquidació 2019 

3. EL RATI LEGAL DE DEUTE VIU ÉS DEL 34,4% i per tant és inferior al 110%. Pel que fa al 

compliment del deute comercial,  el PMP del 4T/2019 tramés al MINHAP és de 28,09 dies i per 

tant ESTÀ dins el termini legal establert. 

 

LA CORPORACIÓ TÉ VIGENT UN PLA ECONÒMIC I FINANCER 

 
 
L'entitat local té un pla econòmic financer en vigor aprovat pel Ple de data 14-10-2019 i amb 

horitzó 2019-2020. 

 

En atenció a l’article 12.1 de la regla de despesa de la LO 2/2012, de 27 d’abril d’estabilitat 

pressupostària sostenibilitat financera “la variació de la despesa computable de l’Administració 

central, CCAA i CCLL, no podrà superar la taxa de referència de creixement del PIB de mitjà 

termini de l’economia espanyola. 

 

No obstant, quan existeixi un desequilibri estructural en els comptes públics o un deute públic 

superior a l’objectiu establert, el creixement de la despesa pública computable s’ajustarà a la 

senda establerta als respectius plans econòmics-financers i de reequilibri previstos als articles 21 i 

22 d’aquesta llei”. 
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L’objectiu d’estabilitat pressupostària en termes consolidats, s’haurà de complir en termes de 

signe, és a dir, es complirà si el resultat de la liquidació de 2019 és positiu o zero. De les dades de 

la liquidació de 2019 es confirma el COMPLIMENT d’ aquest objectiu. 

 

L’objectiu de regla de despesa en termes consolidats, es complirà en la liquidació del 2019 si 

aquest objectiu no supera l’ aprovat en el PEF.  

 

Aquesta corporació, per tant, ha de procedir a continuació a verificar si la base de despesa 

computable per a l’exercici 2019 liquidada és INFERIOR al límit de despesa màxima 

computable aprovada pel PEF per al mateix exercici, en atenció a l’article 12.1 LO 2/2012 de 27 

d’abril : 

 

A) LÍMIT DESPESA REGLA DE DESPESA PREVISTA AL PEF 2019 1.412.038,19 

B) DESPESA COMPUTABLE LIQUIDACIÓ 2019 1.448.861,50 

COMPLIMENT (+)/INCOMPLIMENT (-) SENDA PEF (A-B)   -36.823,31 

 
Segons la comprovació realitzada per aquesta intervenció, aquesta corporació NO COMPLEIX 

amb la senda aprovada per la regla de despesa establerta en el PEF vigent per a l’exercici 2019.  

Donat que es produeix un incompliment de l’objectiu de regla de despesa per no adequar-se 

aquesta a la senda aprovada al PEF vigent, aquesta intervenció informa que: 

 

L’incompliment de les regles fiscals en el moment de la liquidació del pressupost en el primer 

exercici del PEF no implica en cap cas l’aprovació d’un nou PEF, sinó que s’hauran d’adoptar les 

mesures de gestió pressupostàries necessàries per evitar l’incompliment en el segon exercici. 

(Nota informativa DGTFAT de 04/04/2019 – apartat 10.1.5)  

 

 

DOCUMENT DATAT I SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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