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Caterina Crespí Serra, interventora de l’Ajuntament d’Alcúdia, en compliment del que  
disposa la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, de conformitat amb l’article 16.2 del Reial Decret 1463/2007, 
de 2 de novembre, pel qual s’aprovà el Reglament de Desplegament de la Llei 18/2001, 
de 12 de desembre, d’Estabilitat Pressupostària, en la seva Aplicació a les Entitats 
Locals, i de conformitat amb l’article 4.1.h) del Reial Decret 1174/1987, de 18 de 
setembre, pel qual es regula el Règim Jurídic dels Funcionaris d’Administració Local 
amb habilitació de caràcter nacional, en relació a l’expedient de referència, emeto el 
següent 

INFORME

D’acord amb l’article 15 de la LOESPSF correspon al Govern de l’Estat mitjançant 
acord del Consell de Ministres fixar, al llarg del primer semestre de cada any, els 
objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic referit als tres exercicis següents 
per al conjunt de les Administracions Públiques. La proposta de fixació d’aquests 
objectius s’ha d’acompanyar d’un informe d’avaluació de la situació econòmica prevista 
que ha d’incloure, entre d’altres, la taxa de referència de la economia espanyola prevista 
per poder determinar la regla de despesa. Aprovats aquests objectius, la elaboració dels  
projectes de Pressupostos de les Administracions Públiques s’han d’acomodar als 
esmentats objectius.

El Consell de Ministres en la sessió de 27 de juliol de 2021 va adoptar el següent Acord 
en relació amb les regles fiscals:

• "Sol·licitar del Congrés dels Diputats l'apreciació que segueixen concorrent les 
circumstancies extraordinàries derivades de la pandèmia fet que suposa una situació 
d'emergència extraordinària que s'ajusta al que disposa a l'article 135.4 de la Constitució 
i a l'article 11.3 de la Llei Orgànica de estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera ", per a incórrer en dèficit estructural i que pugui seguir en suspens com a 
l’exercici 2021 l’obligació d’establir objectius d’estabilitat i les regles fiscals.”

Quant als objectius d'estabilitat i de deute públic, i la regla de despesa, aprovats pel 
Govern l'11 de febrer de 2020 són inaplicables a l'aprovar aquest la seva suspensió. En 
tot cas el Govern ha traslladat, sense ser obligatoris, els nivells i taxes de referència de 
el dèficit a considerar en 2022 per les Administracions Territorials per al funcionament 
ordinari de les mateixes.

Pel que fa a la suspensió de les regles fiscals, el Congrés dels Diputats en la seva sessió 
de 13 de setembre de 2021 va apreciar, per majoria absoluta dels seus membres, que  es 
mantenen les condicions d'excepcionalitat que aconsellen i justifiquen mantenir la 
suspensió de les regles fiscals, en línia amb la recomanació de les autoritats europees 
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des de l'inici de la crisi provocada per la pandèmia requisit que estableix l'article 11.3 de 
la LOEPSF.

Per tant, des del 13 de setembre de 2021, van quedar suspeses les regles fiscals per al 
2022.

No obstant això la Secretaria General de Finançament autonòmic i Local en resposta a 
diverses qüestions plantejades per les administracions locals recomana que en 
l’elaboració dels pressupostos per a l’exercici 2021 és segueixi calculant el compliment 
de l’estabilitat pressupostària i considera aplicable i no suspès l’article 30 de la LOEPSF 
que es refereix al límit de la despesa no financera.
Per tant al pressupost del 2022 s’haurà de seguint informant  del compliment del 
principi d’estabilitat pressupostari i s’haurà de calcular el sostre de la despesa no 
financera. No ocorre el mateix amb la regla de la despesa ja que el seu compliment ha 
quedat suspès per aquest exercici per la qual cosa no s´ha establert una taxa màxima de 
creixement que permeti el seu càlcul.
Aquesta recomanació segueix plenament vigent a dia d’avui.

El perímetre de consolidació inclou el Sector Administració Pública de l’Ajuntament 
d’Alcúdia, format per l’Ajuntament i les entitats dependents en què: l’Ajuntament té 
més del 50% del capital, majoria en drets de vot, nomena a la majoria dels integrants 
dels òrgans de govern i/o majoria dels administradors; que es financen majoritàriament 
amb ingressos de no mercat; i que han estat classificades com Sector Administració 
Pública per la Intervenció General de l’Administració de l’Estat.

Per tant el perímetre de consolidació de l’Ajuntament d’Alcúdia està format per:

- L’Ajuntament d’Alcúdia.
- L'Empresa Municipal EMSA S.A.
- El Consorci Ciutat Romana de Pol·lèntia.
- Fundació Biblioteca d’Alcúdia Can Torro

1. PRINCIPI D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA.

PRIMER. L’elaboració, aprovació i execució dels Pressupostos i altres actuacions que 
afectin a les despeses o ingressos de les Entitats Locals se sotmetrà las principis 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, coherent amb la normativa europea, 
i de conformitat amb allò que preveuen els articles 3,4,11,12 i 13 de la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

S’entén per estabilitat pressupostària de les Administracions Públiques la situació 
d’equilibri o superàvit estructural. De conformitat amb allò que estableix l’article 11.3 i 
11.4 de la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera, les Corporacions Locals no poden incórrer en dèficit 
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estructural, definit com a dèficit ajustat del cicle, net de mesures excepcionals i 
temporals, fet pel qual hauran de mantenir una posició d’equilibri o superàvit 
pressupostari.

Segons estableix l’article 12 de la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril, la variació de la 
despesa computable no pot superar la taxa de referència de creixement del Producte 
Interior Brut de mitjà termini de l’economia espanyola. S’entén per despesa computable 
els usos no financers definits en termes del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i 
Regionals, exclosos els interessos del deute, la part de la despesa finançada amb fons 
finalistes de la Unió Europea o d’altres Administracions i les transferències vinculades 
als sistemes de finançament. El Ministeri d’Economia i Competitivitat publicarà la taxa 
de referència per al càlcul de la regla de despesa, de conformitat amb l’article 12.3 de la 
Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril.

S’ha de complir el principi de sostenibilitat financera, entès com la capacitat per 
finançar compromisos de despeses presents i futures dins dels límits de dèficit i deute 
públic.

SEGON. La Legislació aplicable és la següent:

Els articles 3,4,11,12 i 13 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 Desplegament de la Llei 18/2001, de 12 de novembre, d’Estabilitat 
Pressupostària, en la seva Aplicació a les Entitats Locals.

TERCER. Tal com estableix l’article 16 apartat 1 in fine i apartat 2 del Reial Decret 
1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desplegament de la 
Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat Pressupostària, en la seva Aplicació a les 
Entitats Locals, la Intervenció Local elevarà al Ple un informe sobre el compliment de 
l’objectiu d’estabilitat de la pròpia Entitat Local i dels seus organismes i entitats 
dependents.

Aquest informe s’emetrà amb caràcter independent i s’incorporarà als previstos en 
l’article 177.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

L’Interventor comprovarà que els usos no financers no superin la taxa de referència del 
producte interior brut, una vegada descomptats els interessos del deute, les 
transferències finalistes d’administracions i les transferències vinculades als sistemes de 
finançament.
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L’interventor avaluarà la capacitat per finançar els compromisos presents i futurs dins 
els límits de dèficit i deute públic, de conformitat amb allò que estableix la normativa 
europea i la Llei Orgànica d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

QUART. L’equilibri pressupostari es desprèn de la comparació dels capítols de l’1 al 7 
del pressupost consolidat de despeses i d’ingressos. L’objectiu d’estabilitat 
pressupostària s’identificarà amb una situació d’equilibri o superàvit estructural.

PRESSUPOST D’INGRESSOS 

A) OPERACIONS NO FINANCERES

Capítol Import
Capítol 1.  Imposts directes 16.287.100,00
Capítol 2.  Imposts indirectes 500.000,00
Capítol 3.  Taxes i altres ingressos 7.995.760,00
Capítol 4. Transferències corrents 7.104.121,71
Capítol 5.  Ingressos patrimonials 769.259,00
Capítol 7. Transferències de capital 795.943,00

TOTAL INGRESSOS NO FINANCERS 33.452.183,71

PRESSUPOST DE DESPESES

A) OPERACIONS NO FINANCERES

Capítol  Import
Capítol 1.  Personal 14.251.013,21
Capítol 2. Compres de bens i serveis 16.693.676,00
Capítol 3.  Despeses financeres 301.300,00
Capítol 4.  Transferències corrents 717.188,00
Capítol 6.  Inversions 1.469.006,50
Capítol 7.  Transferències de Capital 20.000,00
 
TOTAL DESPESES NO FINANCERES 33.452.183,71

Capacitat/Necessitat de finançament= 33.452.183,71– 33.452.183,71= 0,00

AJUSTAMENTS SEC
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Amb caràcter general, la totalitat dels ingressos i despeses no financers pressupostaris, 
corresponen als usos i recursos que es computen per a l'obtenció de la 
capacitat/necessitat de finançament del subsector Corporacions Locals de les 
Administracions publiques de la comptabilitat nacional, si bé als ingressos i a les 
despeses no financeres pressupostàries s'han de fer determinats ajustos per a la seva 
correcta correspondència.

A) INGRESSOS

1) Impostos, cotitzacions socials, taxes i altres ingressos.

En comptabilitat nacional, el criteri establert és el de la meritació i segons el Reglament 
Núm. Nº 25116/2000 del Parlament Europeu i del Consell de 7 de novembre de 2000, la 
capacitat/necessitat de finançament de les Administracions Públiques no es pot veure 
afectada  pels imports d'impostos i cotitzacions socials la recaptació dels quals sigui 
incerta, per la qual cosa s'ha d'utilitzar el criteri de caixa.
Per tant, l'ajust seria entre previsions inicials i recaptació previsible per aquests 
conceptes. Així, atès que ens trobem a la fase d'aprovació de Pressupost i no de 
liquidació, es desconeix l'import que tindrà la recaptació líquida a l'exercici 2022.
Així es consideren per això l'estimació al tancament en funció de la mitjana de 
percentatge de recaptació de l'exercici 2018-2020:

Recaptació 2018-2020
Capítols  Previsions  2022

 Exercici corrent i tancats

1 100,00 95,00
2 100,00 95,00
3 100,00 92,00

Aplicació a previsions 2022:

1 16.287.100,00 -5,00% -814.355,00
2 500.000,00 -5,00% -25.000,00
3 7.995.760,00 -8,00% -639.660,80

-1.479.015,80

Capítols a) Previsions 
exercici 2022

% Ajust Import ajust

2) Lliuraments a compte dels impostos cedits, del fons complementari de finançament i 
del fons de finançament d’assistència sanitària. No és procedent aplicar-ho.
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3) Ajornament i fraccionament del saldo a favor de l'Estat de la liquidació definitiva del 
sistema de finançament de corporacions locals. No és procedent aplicar-ho.

DESPESES

1) Tractament dels interessos en comptabilitat nacional.

En comptabilitat pressupostària els interessos i les diferències de canvi, així com 
qualsevol altre rendiment derivat de l'endeutament s'apliquen al pressupost en el 
moment del venciment, mentre que a la comptabilitat nacional es registren les quantitats 
meritades durant l'exercici amb independència de quan se'n produeixi el pagament. Per 
tant, la diferència sorgeix en aplicar el criteri de caixa i de meritació en la comptabilitat 
pressupostària i en comptabilitat nacional.
Això no obstant i atès que la periodificació d'interessos i de diferències de canvi són 
operacions de regularització s'han de fer en finalitzar l'exercici comptable.

2) Inversions realitzades pel sistema de “Abonament Total del Preu”. En no dur-se a 
terme inversions sota aquesta fórmula, no és procedent la realització del dit ajustament.

3) Inversions realitzades per compte de Corporacions Locals.

Es dóna en el cas que l'Ajuntament hagués encomanat a una empresa pública que en 
depengui, la realització d'una inversió per compte de la Corporació Local. Atès que 
normalment en aquests casos, l'Ajuntament fa pagaments durant l'execució de l'obra, 
l'ajust vendria determinat per la diferència entre el valor de la inversió anual i les 
obligacions registrades per l'Ajuntament. En principi no hi ha previst encomana per a la 
realització d'obres a l’empresa pública EMSA, per la qual cosa no és procedent practicar 
ajustament en aquest sentit sobre els crèdits inicials.

4) Consolidació de transferències entre administracions públiques. Aquest ajustament 
afecta tant les transferències entre cada Corporació Local i les unitats que en depenen 
com aquelles que tenen lloc amb la resta d'unitats pertanyents al sector Administracions 
Públiques, de manera que amb caràcter general s'assenyala que s'han de seguir els 
criteris del ens pagador.

5) Tractament dels ingressos obtinguts per la venda d'accions. En no donar-se aquest 
supòsit a l'Ajuntament d'Alcúdia, no és procedent la realització del dit ajustament.

6) Tractament en Comptabilitat Nacional dels Dividends i Participació en beneficis. En 
no estar previstos a les previsions inicials aquest supòsit a l'Ajuntament  d'Alcúdia, no 
és procedent la realització del dit ajustament.

7) Ingressos obtinguts del Pressupost de la Unió Europea. Atès que en el Pressupost de 
l'Ajuntament d’Alcúdia, per al 2022 no es preveu que s'obtinguin ingressos d'aquesta 
índole, no és procedent la realització d'aquest ajust.
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8) Operacions de Permuta Financera. En no donar-se aquest supòsit a l'Ajuntament 
d'Alcúdia, no és procedent la realització del dit ajustament.

9) Operacions d'execució i reintegrament d'avals. La concessió d'avals no té efectes en 
comptabilitat nacional, ja que es tracta de “passius contingents”. No obstant això, en 
l'exercici en què s'executa, en termes de comptabilitat nacional sí que es produeix una 
despesa en concepte de transferència de capital augmentant el dèficit públic. De la 
mateixa manera, en l'exercici en què es reintegra cal registrar un ingrés no financer 
disminuint el dèficit públic. No està prevista cap operació d'execució o reintegrament 
d'avals, per la qual cosa no és procedent practicar cap ajustament en aquest sentit.

10) Aportacions de capital a empreses públiques. En el projecte de pressupost per a 
l'exercici 2022, no es preveu que es facin noves aportacions de capital, que si escau 
quedarien reflectides al capítol 8 del pressupost de despeses, per la qual cosa no és 
procedent la realització d'aquest ajust.

11) Assumpció i cancel·lació de deutes d'empreses públiques. En el projecte del 
Pressupost 2022 no consta que es facin transferències a empreses públiques per a 
l'assumpció i cancel·lació de deutes d'aquestes empreses.

12) Despeses realitzades a l'exercici i pendents d'aplicar al pressupost de Despeses de la 
Corporació Local.

Es tracta d'obligacions respecte de la qual, encara que no s'ha dictat el corresponent acte 
formal de reconeixement i liquidació, es deriven de béns i serveis efectivament rebuts 
per l'entitat local. A priori en els crèdits inicials del pressupost no s'inclouen quanties 
addicionals per donar cobertura a despeses que es poguessin trobar pendents d'aplicar, 
per la qual cosa en la fase d'aprovació no és procedent fer ajustaments en aquest sentit.

13) Operacions de Censos. En no donar-se aquest supòsit a l'Ajuntament d'Alcúdia, no 
és procedent la realització del dit ajustament.

14) Inversions realitzades per l'entitat local per compte d'una altra administració 
pública. No és procedent aquest ajustament en no estar previstes

15) Arrendaments financers i Associacions Público-Privades. En principi no està previst 
la realització de despeses per aquests conceptes per la qual cosa no és procedent 
ajustament en aquest sentit.

16) Ajustament pel grau d'execució de la despesa.

L'ajust per inexecució de despeses es basa en que l'execució pressupostària final de les 
entitats locals sol presentar desviacions respecte dels crèdits inicials del pressupost.
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En la redacció actual, la Guia per a la determinació de la Regla de Despesa per a 
Corporacions locals, en referir-se a aquest ajust determina que per a càlcul de la despesa 
computable quan es parteix del projecte de pressupost o del pressupost inicial, es 
realitzarà un “ajust per grau d'execució de la despesa” que reduirà o augmentarà els usos 
(despeses) no financeres.
Aquest ajustament per grau d'execució del Pressupost només procedeix a l'avaluació del 
compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària en el moment d'aprovació inicial 
del Pressupost, a les execucions trimestrals, i si escau, a les modificacions 
pressupostàries, però no amb motiu de la liquidació pressupostària, perquè en aquell 
moment ja es fa l'avaluació amb l'execució real i no amb la prevista. Aquest ajustament 
està recollit a la guia de remissió d'obligacions de l'Oficina Virtual de les Entitats 
Locals.
Aquest ajustament reduirà els usos no financers en aquells crèdits que per les seves 
característiques o per la seva naturalesa es considerin d’execució impossible en 
l'exercici pressupostari. I els augmentarà en aquells crèdits l'execució dels quals hagi de 
superar l'import dels previstos inicialment. Aquest ajustament l'estimarà cada entitat 
local en funció de l'experiència acumulada d'anys anteriors sobre les diferències entre 
les previsions pressupostàries i l'execució. Es considera que el grau d’execució del 
pressupost serà del 100%.

CONCEPTES IMPORTS

a) Previsió ingressos capítols I a VII 
pressupost corrent 33.452.183,71

b) Crèdits previstos capítols I a VII 
pressupost corrent

33.452.183,71

c) TOTAL (a – b) 0,00
AJUSTOS  

1) Ajustos recaptació capítol 1
-814.355,00

2) Ajustos recaptació capítol 2
-25.000,00

3) Ajustos recaptació capítol 3
-639.660,80

d) Total ajustos pressupost 2022
-1.479.015,80 
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e) Ajust per operacions internes*
0,00 

f) TOTAL 
CAPACITAT/NECESSITAT DE 
FINANÇAMENT(c+d-e) -1.479.015,80

* L’estat d’ingressos i de despeses ja es presenten consolidats.

Per tant el pressupost presenta una necessitat de finançament de -1.479.015,80€.

2. REGLA DE DESPESA

L’article 12 de la LOEPSF estableix que la variació de la despesa computable de les 
corporacions locals no podrà superar la taxa de referència de creixement del Producte 
Interior Brut a mig termini de la economia espanyola.
Com ja s´ha dit anteriorment la seva aplicació ha quedat suspesa per a l’exercici 2022 i 
la falta d’aprovació per part de l’Estat d’una taxa de referència.

3. SOSTRE DE DESPESA NO FINANCERA DE L’AJUNTAMENT D’ALCÚDIA 
PER A 2022.

L’article 30 de la LOEPSF estableix que les Corporacions Locals aprovaran, en els seus 
respectius àmbits, un límit màxim de despesa no financera, coherent amb l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària i la regla de despesa (article 12), que marcarà el sostre de la 
assignació de recursos dels seus pressupostos.

El sostre de despesa no financera dels Pressupostos de l’àmbit de l’Administració 
Pública de l’Ajuntament d’Alcúdia en termes consolidats (perímetre sec-95) per a 2022 
és de 33.452.183,71euros. 

L’obtenció del sostre de despesa no financera respon als següents càlculs:

DESPESA COMPUTABLE MAXIMA 2022 33.452.183,71

LIMIT MAXIM DESPESA NO FINANCERA

DESPESA MAXIMA COMPUTABLE 2022 32.362.856,33

Per verificar la validesa d'aquest document, pot consultar la següent pàgina web
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+ INTERESSOS PREVISTOS 2022 301.300,00

LIMIT MAXIM DESPESA NO FINANCERA 33.452.183,71

DESPESA COMPUTABLE 2022 33.452.183,71

LIMIT MAXIM DESPESA NO FINANCERA

DESPESA MAXIMA COMPUTABLE 2022 33.150.883,71

+ INTERESSOS PREVISTOS 2022 301.300,00

DESPESA NO FINANCERA 33.452.183,71

En el pressupost 2022, les despeses no financeres totals consolidades del Sector 
Administració Pública de l’Ajuntament d’Alcúdia en els termes definits pel Sistema 
Europeu de Comptes Nacionals  i Regionals (SEC-95) són de 33.452.183,71euros . 

Alcúdia,  a la data de la signatura electrònica

La Interventora.

Caterina Crespí Serra.
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