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AVALUACIÓ DE COMPLIMENT D’OBJECTIUS DE LA LLEI ORGÀ NICA 2/2012, 
CORRESPONENT AL PRESSUPOST PRORROGAT 2013 PER A L’E XERCICI 2014.  
 
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 gener de cada any 
les línies fonamentals dels pressupostos per a l’exercici següent o dels estats 
financers. No obstant això, la comunicació de dades del Pressupost 2014 s’ha 
fet el 21 de març de 2014, data en què es va habilitar l’aplicació per part del 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 
 
D’acord amb l’article 3 de la Llei orgànica 2/2012 de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF), “l’elaboració, aprovació i execució 
dels pressupostos i altres actuacions que afectin les despeses o ingressos dels 
diferents subjectes compresos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei s’ha de fer en un 
marc d’estabilitat pressupostària, coherent amb la normativa europea”. 
 
Segons l’article 15.1 del RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s’aprova el 
reglament de desenvolupament de la llei 18/2001 d’estabilitat pressupostària, en la 
seva aplicació a les entitat locals, s’entén que es compleix l’objectiu d’estabilitat quan 
s’assoleix, en termes consolidats, per les entitats incloses en l’article 4.1 del mateix RD.  
 
Les dades del Pressupost prorrogat 2013 per a l’exercici 2014 i dels estats financers de 
les Entitats que formen part del sector Administracions Públiques de la Corporació 
Local són les següents: 
 

ANNEX 1. Estabilitat pressupostària  20.489.863,48  

ANNEX 2. Regla de despesa  - 7.743.226,33  (- 3.87%) 

ANNEX 3. Deute públic 104.646.601,52  (59.76%) 

 
Per tant, l’informe d’avaluació de compliment d’objectius corresponent al Pressupost 
prorrogat 2013 per a l’exercici 2014 del grup sector Administracions Públiques: 
 

Compleix l’objectiu d’Estabilitat Pressupostària 

Compleix l’objectiu de la Regla de despesa 

Compleix l’objectiu de deute públic 
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