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INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DE L’ESTABILITAT
PRESSUPOSTÀRIA EN EL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ PER
L’EXERCICI 2022
Assumpte: Informe d’intervenció sobre el compliment de l’Estabilitat
Pressupostària en el Pressupost de l’Ajuntament de Torelló per l’exercici 2022.
Expedient núm. X2021009255
Informe d’intervenció núm. 2022/2
Na Gemma Bau Puig, interventora de l’Ajuntament de Torelló, en motiu de l’aprovació
del pressupost de l’exercici 2022 i en compliment d’allò previst a l’article 16.2 del Real
Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s’aprova el Reglament de
Desenvolupament de la Llei 18/2001, en la seva aplicació a les entitats locals i la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera,
emeto el següent
INFORME
Primer.- La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera, en endavant LOEPSF, estableix entre el seus objectius
garantir la sostenibilitat financera de les Administracions Públiques.
Per això l’elaboració, aprovació i execució del pressupostos i demés actuacions que
afectin a les despeses de les entitats locals hauran de realitzar-se sota el compliment
del principi d’estabilitat pressupostària, de conformitat amb els articles 3 i 11 de la
LOEPSF.
De la mateixa manera, la variació de la despesa computable de l’Administració
Central, les Comunitats Autònomes i les Corporacions Locals no podrà superar la taxa
de referència del Producte Interior Brut a mitjà termini de l’economia espanyola.
Segon.- Normativa aplicable:
-Els articles 3, 11, 12, 21 i 23 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
-L'article 16.2 del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de novembre, d'Estabilitat
Pressupostària, en la seva Aplicació a les Entitats Locals.1
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La Disposició Derogatòria Única de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF), no deroga
expressament el Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de
novembre, d'Estabilitat Pressupostària, en la seva Aplicació a les Entitats Locals, per la qual cosa seguirà vigent en el que no contradigui LOEPSF.

-Els articles 51 a 53 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
-El Reglament (UE) Núm. 549/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de
maig de 2013, relatiu al Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals de la
Unió Europea (SEC-10).
-La Guia per a la determinació de la Regla de Despesa de l'article 12 de la Llei
Orgànica 2/2012, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera per a
Corporacions Locals (IGAE).
Tercer.- Caràcter preceptiu de l’informe:
L’article 16, apartat 1 in fine y apartat 2 del RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel que
s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, estableix que la
intervenció Local elevarà al Ple un informe sobre el compliment de l’estabilitat
pressupostària de la pròpia entitat local i dels seus organismes i entitats dependents.
Aquest informe s’emetrà amb caràcter independent i s’incorporarà als previstos a
l’article 168.4 del Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei d’Hisendes Locals (en endavant TRLHL) en motiu de l’aprovació del
pressupost de la Corporació.
Quart.- Entitats que formen el perímetre de consolidació:
El sector pública Ajuntament de Torelló està format pel propi Ajuntament i pel Consorci
Vall del Ges, Orís i Bisaura, a qui el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques ha
sectoritzat a l’Ajuntament de Torelló. Tot i no consolidar el pressupost general de
l’Ajuntament de Torelló, el Consorci si consolida a nivell de regla de la despesa,
estabilitat pressupostària i endeutament.
Cinquè – Compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i regla de la
despesa en el pressupost per l’exercici 2022:
L’objectiu d’estabilitat pressupostària s’identifica amb una situació d’equilibri o
superàvit computada, al llarg del cicle econòmic, en termes de capacitat de
finançament, d’acord amb la definició continguda en el Sistema Europeu de Comptes
Nacionals i Regionals. El càlcul de la variable capacitat o necessitat de finançament en
el marc de les Entitats Locals, en termes pressupostaris, i obviant certs matisos de
comptabilització, s’obté entre la diferència entre els Capítols 1 a 7 del Pressupost
d’ingressos i els Capítols 1 a 7 del pressupost de despeses. Aquesta operació ha de
calcular-se a nivell consolidat, incloent la estabilitat dels ens dependents no
generadors d’ingressos de mercat. Degut a les diferències de criteri entre la
comptabilitat pressupostària i la comptabilitat nacional, és necessari la realització
d’ajustos amb la finalitat d’adequar la informació pressupostària de l’entitat als criteris
establerts en el sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals.
Des del dia 20 d’octubre de 2020 i després de l’acord del Consell de Ministres de 6
d’octubre de 2020 el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària, deute
públic i regla de la despesa no varen resultar obligatoris per les entitats locals pels
exercicis 2020 i 2021.
El passat 13 de setembre el Congres de Diputats, seguint les recomanacions de la
Unió Europea, va acordar mantenir la suspensió de les regles fiscals per l’exercici

2022. El motiu d’aquesta suspensió és la voluntat de recuperar l’economia als nivells
anteriors a la pandèmia provocada pel Covid19. Es fa constar que en cas que fossin
d’aplicació els objectius previstos a la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària
s’incompliria amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària però com que les regles fiscals
no són d’aplicació a l’exercici 2022 el pressupost que preveu aprovar l’Ajuntament de
Torelló no incompleix la normativa vigent en aquest moment relativa a l’estabilitat
pressupostària.
Per tant s’informa FAVORABLEMENT el compliment dels objectius d’estabilitat
pressupostària i regla de la despesa en el pressupost de l’exercici 2022 atès que no
són obligatoris per les entitats locals per haver-se prorrogat la seva suspensió.
Torelló, gener 2022.
Gemma Bau Puig
Interventora
Signat electrònicament

