INFORME D'INTERVENCIÓ D'AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE L'OBJECTIU
D'ESTABILITAT, DE LA REGLA DE DESPESA I DEL LÍMIT DE DEUTE AL PRESSUPOST
GENERAL PER A l'EXERCICI 2020
Elena Bergés Martín, Secretària interventora tresorera de l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell,
en compliment del que es disposa en 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 i d'acord amb l'establert en l'article 15.7 de la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (d'ara endavant
LOEPSF), havent examinat el Projecte del Pressupost General per a l'exercici 2020, format
per l'Alcalde de Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, emeto el present INFORME:
1.- Els articles 165 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i 3 de la LOEPSF, indiquen que l'elaboració, aprovació i
execució dels pressupostos i altres actuacions que afectin a les despeses o ingressos de les
entitats locals "es realitzarà en un marc d'estabilitat pressupostària, coherent amb la
normativa europea".
El Projecte de Pressupost per a 2020 compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària, té
capacitat de finançament per import de 100.383,27 €, segons es detalla en l'Annex a aquest
informe. Per això s'han efectuat els ajustos continguts en el "Manual de càlcul de el dèficit en
comptabilitat nacional adaptat a les corporacions locals", editat per la IGAE en 2006, prenent
com a percentatge de recaptació dels capítols 1 a 3 el dels últims pressupostos liquidats.
2.- L'article 12 de la LOEPSF assenyala que la variació de la despesa computable de les
corporacions locals, no podrà superar la taxa de referència de creixement del PIB de mitjà
termini de l'economia espanyola (fixat en el 2,8% per 2020, tot i que per a aquelles
administracions públiques que tinguin un pla econòmic-financer en vigor, el creixement de la
despesa pública computable s'ajustarà al camí establert en el corresponent pla), entenent
per despesa computable les ocupacions no financeres definits en termes de el Sistema
Europeu de Comptes Nacionals i Regionals, exclosos els interessos del deute i la part de la
despesa finançada amb fons finalistes procedents de la Unió Europea o d'altres
administracions públiques.
Tal com es va indicar en l'informe d'Intervenció de data 5 d’abril de 2019, emès en ocasió de
l'aprovació de la liquidació del Pressupost de 2018, l'Ajuntament va complir amb la Regla de
Despesa en aquest exercici, superant el incompliment de la regla de despesa originat en
l’exercici 2017 i pel qual es va rebutjar per acord de Ple el Pla econòmic financer.
Segons es detalla en l'Annex a aquest informe, el Projecte de Pressupost per a 2020
compleix la regla de despesa.
3.- El nivell d'endeutament de l'Ajuntament a 31/12/20 és inferior al límit màxim del 110%
dels ingressos corrents liquidats que fixa l'article 53.2 del TRLRHL, segons la definició del
capital viu continguda en la D.A. 14a del R Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre, de
mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit
públic, d'acord amb la redacció introduïda per la D.F. Trentena primera de la Llei 17/2012, de
27 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2013, tal com es detalla en
el quadre que es transcriu:
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Expedient núm. 4/2020
Assumpte: Elaboració i aprovació del pressupost general per l’exercici 2020

Import del capital viu de les operacions de deute consolidades
Ingressos corrents o d’activitats ordinàries consolidades
NIVELL D’ENDEUTAMENT (%)

0,00
1.713.253,94€
0,00 %

CONCLUSIONS
Vist el Projecte de Pressupost General per a l'exercici 2020 presentat per la Presidència,
realitzats en ell els càlculs i ajustos necessaris, s'informa que en l'expedient motiu de
l'informe es compleix l'objectiu d'estabilitat pressupostària, el de regla de despesa i el nivell
de deute públic.
No obstant, el Ple de l’Ajuntament com a òrgan competent per resoldre decidirà el que
consideri oportú.
Bell-lloc d’Urgell, data de la signatura electrònica.
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La secretària interventora tresorera,
Elena Bergés Martín
(document signat electrònicament)

