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INFORME  

sobre el compliment del requisits de la llei orgànica 2/2012 en l’aprovació del 
pressupost de l’exercici 2016 

 
 
D’acord amb l’article 3 de la llei orgànica 2/2012 de 27 de abril, d’Estabilitat 

Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF en endavant), l’elaboració, 

aprovació i execució dels pressupostos i altres actuacions que afectin les despeses o 

ingressos dels diferents subjectes compresos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei 

s’haurà de fer en un marc d’estabilitat pressupostària, coherent amb la normativa 

europea. 

 

L’article 6 de la LOEPSF exigeix que el pressupost i la liquidació, han de contenir 

informació suficient i adequada que permeti verificar la seva situació financera, el 

compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i de sostenibilitat financera i 

l’observança dels requeriments acordats en la normativa europea en aquesta matèria. 

Per tant, aquest informe no és només informatiu per l’acte d’aprovació, sinó que forma 

part del mateix expedient d’aprovació del projecte de pressupost. 

 

Les regles fiscals l’acompliment de les quals s’hauran de verificar, d’acord amb allò 

que estableix l’article 21 són: l’objectiu d’estabilitat pressupostària, l’objectiu de límit 

d’endeutament i la regla de la despesa. En estat annex al present informe, es el detalla 

el seu càlcul per a cadascuna de les regles fiscals esmentades. 

 

 

1. Objectiu d’estabilitat 

 

D’acord amb les previsions del projecte de pressupost que es proposa a l’aprovació, la 

capacitat de finançament calculada amb els criteris del SEC95, ascendeix a un import 

de 9.086,57 euros, segons es detalla en l’Annex 1. 
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2.- Regla de la despesa 

 

L’article 12 especifica que la variació de la despesa computable interanual de les 

entitats públiques no podrà superar la taxa de referència de creixement del producte 

interior brut a mig termini de l'economia espanyola. El Ministeri d'Economia i 

Competitivitat establirà anualment el percentatge de l’esmentada taxa. 

 

Per a l’exercici 2016 la taxa de referència abans esmentada s’ha fixat en un 1,5%. 

D’acord amb el mateix article anterior, es considera despesa computable les despeses 

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

Regionals, exclosos els interessos del deute, així í com la part de la despesa 

finançada amb fons finalistes procedents de la Unió Europea o d’altres administracions 

públiques. 

 

La base computable de la regla de la despesa de l’any anterior és superior a la base 

computable del pressupost de l’any vinent per un import de 14.470,39 euros, segons 

es detalla en l’Annex 2.  

 

 

3.- Inexecució 

 

L’ajustament més important des del punt de vista quantitatiu és l’import de la despesa 

que es considera de difícil execució, és a dir, la part d’inexecució del pressupost inicial 

de despeses pel 2016. El seu import és el que es detalla per capítols en l’estat annex, i 

ascendeix a un import total de 9.086,57 euros, segons es detalla en l’Annex 3. 

 

 

Conclusió: 

 

Dels càlculs anteriors sobre el projecte de pressupost de l’entitat per a l’exercici 

següent es posa de manifest: 
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- L’acompliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària com a conseqüència de 

presentar el pressupost inicial capacitat de finançament. 

- L’acompliment de la regla de la despesa degut a que la base computable del 

pressupost inicial no supera el sostre de despesa calculat segons la base 

computable incrementada de l’exercici anterior. 

- El Consorci no preveu endeutament financer en l’exercici vinent, entès en els 

termes que estableix el Protocol de Dèficit Excessiu de la normativa europea. 

 

Barcelona, 28 d’octubre de 2015 

 

La interventora-delegada 

 

 

 

Cèlia Gallego Herrera 

 


