INFORME RELATIU AL SOSTRE DE DESPESA NO FINANCERA
DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2021
PRIMER. El límit de despesa no financera constitueix el sostre màxim de
recursos disponibles que l'entitat podrà assignar entre totes les atencions de
despesa previstes inicialment o que es puguin presentar durant l'exercici.
Així, el límit de despesa no financera, complementa l'objectiu de la regla
de despesa a fi de limitar el creixement de la despesa pública, establint un
topall de despesa que contribueixi al compliment de l'objectiu de dèficit i a
l'objectiu de deute públic.
No obstant això, després de l’aprovació per majoria absoluta del
Congrés dels Diputats de la suspensió temporal de les regles fiscals per 2020 i
2021 davant l'emergència extraordinària per la pandèmia i amb efectes des del
passat 20 d'octubre, complir els objectius d'estabilitat pressupostària, de deute
públic i la regla de la despesa no serà obligatori per les Entitats Locals.
No obstant això, i tal com ha indicat el propi Ministeri d'Hisenda en el seu
document de Preguntes freqüents, l'aprovació del límit de despesa no financera
no s'ha suspès. Hem de tenir en compte que aquesta variable es troba recollida
en el Capítol VI de la LOEPSF sobre Gestió pressupostària; i és per això que
hem d'entendre aquesta despesa no financera (que s'aproven amb els
pressupostos) amb criteris pressupostaris, i no de comptabilitat nacional. Per
aquest motiu, ha de considerar-se aplicable.
SEGON. La Legislació aplicable ve determinada pel següent article:
 L'article 30 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
TERCER. Tal com estableix l'article 30 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, el límit màxim de
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despesa no financera, serà coherent amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària i
la regla de despesa i marcarà el sostre d'assignació de recursos dels
pressupostos.
No obstant això, donada la situació actual, aquest sostre vindrà
condicionat només per la normativa pressupostària i no pels criteris de
comptabilitat nacional, doncs per als Pressupostos de 2021 no existeix ni
objectiu d'estabilitat ni taxa de referència de la regla de la despesa.
Conforme a això, amb el Pressupost de 2021 s'haurà d'aprovar un límit
de despesa no financera coherent en termes pressupostaris amb la necessària
anivellació pressupostària exigida per l'article 165.4 del Text Refós de la Llei
d'Hisendes Locals. Així, seran els ingressos no financers els que marcaran
aquest sostre d'assignació de recursos.
QUART. Els ingressos i les despeses no financeres del Pressupost de
l'exercici 2021 en termes consolidats presenten les següents xifres:

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes, preus públics i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials

PRESSUPOST 2021
39.285.500,00 Despeses de personal
950.000,00 Despeses en béns corrents i serveis
12.325.317,16 Despeses financeres
26.711.754,03 Transferències corrents
1.133.295,93 Fons de contingències

35.418.676,05
36.006.119,08
281.156,17
6.692.698,56
150.000,00

TOTAL OPERACIONS CORRENTS

80.405.867,12 TOTAL OPERACIONS CORRENTS

78.548.649,86

Alienació inversions reals

0,00 Inversions reals

16.468.390,14

Transferències de capital

2.837,57 Transferències de capital

TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL

2.837,57 TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL

19.916.941,51

80.408.704,69 TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES

98.465.591,37

TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES
Actius financers

120.000,00 Actius financers

3.448.551,37

120.000,00

Passius financers

19.770.271,53 Passius financers

1.713.384,85

TOTAL OPERACIONS FINANCERES

19.890.271,53 TOTAL OPERACIONS FINANCERES

1.833.384,85

TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS

100.298.976,22 TOTAL PRESSUPOST DESPESES

100.298.976,22

CINQUÈ. Sobre la base de les xifres precedents i en compliment de la
normativa pressupostària, s'estableix que els ingressos no financers del
pressupost de l’exercici 2021 ascendeixen a 80.408.704,69 i que les despeses
no financeres que es proposen aprovar ascendeixen a 98.465.591,37 euros,
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per tant, amb un dèficit no financer de 18.056.886,68 euros, ja que les
operacions de capital de pressupost de despeses es financen amb ingressos
financers.
SISÈ. Per tant, es constata l’anivellament del pressupost de l’exercici
2021, així com que els ingressos corrents són suficients per fer front a les
despeses corrents i les despeses d’amortització del deute.

Ingressos corrents
Despeses corrents
Amortització deute
EQUILIBRI

80.405.867,12
78.548.649,86
1.713.384,85
143.832,41

A la data de la signatures d’aquest informe

La tècnica de servei de Comptabilitat
i gestió pressupostària.

La directora de Serveis Centrals
en funcions.

Raquel Martín Montes

Rosa Maria Aranda Contreras
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