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INFORME IGAS/98/2021 
SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ AL MINHAFP 
CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE 2021 
DEL SECTOR ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 

DATA Novembre 2021 

 
AVALUACIÓ DE COMPLIMENT D’OBJECTIUS DE LA LLEI ORGÀNICA 2/2012, 
CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE 2021.  
 
L’article 16 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 de l’últim dia del mes següent a la finalització de cada 
trimestre de l’any l’actualització dels pressupostos en execució i el compliment dels 
objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic.  
 
L’article 110.2 de les Bases d’Execució del Pressupost de l’Ajuntament de Sabadell 
(BePAS) 2021 estableix que la Intervenció General, en el marc del compliment de les 
obligacions d’informació incloses en l’Ordre HAP 2105/2012 de referència, efectuarà 
amb caràcter trimestral i respecte del pressupost en vigor, a través dels formularis 
habilitats en l’Oficina Virtual de les Entitats Locals del Ministerio de Hacienda, el 
seguiment de l’estabilitat pressupostària i del límit d’endeutament, del resultat dels quals 
elaborarà el pertinent resum del que se’n donarà compte al Ple. 
 
Les dades de l’execució del Pressupost i dels estats financers de les Entitats que formen 
part del sector Administracions Públiques de la Corporació Local, trameses al Ministerio 
de Hacienda en data 28 d’octubre de 2021, són les següents: 

 
ANNEX I.   Estabilitat pressupostària - 2.373.651,30 € 
ANNEX 2.  Deute públic - import disposat 65.451.798,87 € (29.82 %) 
ANNEX 3.  Deute públic - total 96.205.599,76 € (43.83 %) 

 
Per tant, el Pressupost en execució del grup sector Administracions Públiques i l’informe 
d’avaluació de compliment d’objectius corresponent al tercer trimestre 2021: 

 
LA CORPORACIÓ LOCAL NO COMPLEIX L’OBJECTIU D’ESTABILIAT 
PRESSUPOSTÀRIA. Aquest incompliment és merament informatiu donat que 
s’han suspès les regles fiscals per al 2020 i 2021. 
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