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INFORME IGAS/78/2021 

SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ AL 
MINHAFP CORRESPONENT A LA LIQUIDACIÓ 
2020 DEL SECTOR ADMINISTRACIONS 
PÚBLIQUES 

DATA Agost 2021 

 
AVALUACIÓ DE COMPLIMENT D’OBJECTIUS DE LA LLEI ORGÀNICA 2/2012, 
DEL SECTOR ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES EXERCICI 2020.  
L’article 15 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es despleguen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei orgànica 2/2012 
estableix l’obligació de comunicar abans del 31 de març de l’any següent en què vagin 
referides les liquidacions, els pressupostos liquidats i els comptes anuals formulats pels 
subjectes i les entitats sotmesos al Pla general de comptabilitat d’empreses, amb els 
seus annexos i estats complementaris i el compliment dels objectius d’estabilitat 
pressupostària, de deute públic i de la regla de despesa. No obstant això, la 
comunicació de dades de la Liquidació i Comptes Anuals 2020 s’ha fet el 26 d’abril de 
2021, data en què es va habilitar l’aplicació per part del Ministeri d’Hisenda. 
Les dades de la Liquidació i Comptes Anuals 2020 de les Entitats que formen part del 
sector Administracions Públiques de la Corporació Local són les següents: 

ANNEX 1. Estabilitat pressupostària 3.688.115,62 € 
ANNEX 2. Regla de despesa - - - - - -  
ANNEX 3. Deute públic – import disposat 75.591.434,89 € (36.88%) 
ANNEX 4. Deute públic - total 91.741.012,85 € (44.76%) 
 

Per tant, l’informe d’avaluació de compliment d’objectius corresponent a la Liquidació i 
Comptes Anuals del 2020 del Sector Administracions Públiques: 

 
Compleix l’objectiu d’Estabilitat Pressupostària. Aquest compliment és 
merament informatiu donat que s’han suspès les regles fiscals per a l’exercici 
2020 i 2021. 
 
No es pot avaluar el compliment de la Regla de Despesa d’acord amb la LO 
2/2012 donat que s’han suspès les regles fiscals per a l’exercici 2020 i 2021. 
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