INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE L’OBJECTIU D’ESTABILITAT
PRESSUPOSTÀRIA DEL PRESSUPOST DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA
DE L’ANY 2020.
Atesa la Llei d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera aprovada per
Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril (BOE 103, de 30 d’abril de 2012).
Atesa l’Ordre HAP/2105/2012, d’u d’octubre que desenvolupa les obligacions
de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d’abril d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera. (BOE 240, de 5
d’octubre de 2012).
Atesa la llei 6/2012, de 17 de maig, d’estabilitat pressupostaria (DOGC 6133,
de 22 de maig de 2012).
L’article 3 de la Llei d’Estabilitat Pressupostaria i de Sostenibilitat Financera,
estableix que les administracions públiques que es troben dins del seu àmbit
d’aplicació hauran d’elaborar, aprovar i executar els seus pressupostos i altres
actuacions que afectin a les despeses i ingressos d’acord amb el marc
d’estabilitat pressupostària, entenent-la com a situació d’equilibri o superàvit
estructural.
A l’article 4 s’estableix que les actuacions de l’administració estaran subjectes
al principi de sostenibilitat financera, entesa com la capacitat per a finançar
compromisos de despesa actuals i futurs dintre dels límits de dèficit i deute
públic.
També s’estableix a l’article 5 que l’elaboració dels Pressupostos de les
administracions públiques s’enquadrarà dins un marc pressupostari a mitjà
termini, compatible amb el principi d’anualitat que regula l’aprovació i execució
dels pressupostos.

La Llei d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera disposa al seu
article 11 que l’objectiu d’estabilitat pressupostària a les administracions
públiques consisteix en mantenir una posició de d’equilibri o de superàvit
pressupostari;

entenent-se

que

aquest

es

dedueix

en

termes

de

capacitat/necessitat de finançament del pressupost, per la diferència entre els
imports pressupostats als capítols 1 al 7 de l’estat d’ingressos i els capítols 1 al
7 de l’estat de despeses, prèvia aplicació dels ajustos relatius a valoracions,
imputació temporal i exclusió o inclusió d’ingressos i despeses no financers.
Als càlculs a efectuar per determinar la situació d’equilibri o superàvit no
correspon realitzar altres ajustos que els que tenen el seu origen en la
consolidació dels respectius pressupostos, i del valor negatiu del romanent de
tresoreria no resolt.
La situació d’estabilitat pressupostaria s’expressa en termes del pressupost de
2020:
Capítol

INGRESSOS
Descripció

Import

Capítol

DESPESES
Descripció

Import
67.048.034,66 €
15.688.931,68 €
39.745,63 €
6.318.484,93 €

I
II
III
IV

III
IV
V
Operacions corrents

27.700.039,92 €
60.343.684,84 €
146.405,00 €
88.190.129,76 €

VII
Operacions de capital

7.898.020,10 €
7.898.020,10 €

Operacions de capital

6.140.272,08 €

Operacions no financeres

96.088.149,86 €

Operacions no financeres

95.235.468,98 €

IX
Operacions financeres

1.068.680,88 €
1.068.680,88 €

TOTAL

96.304.149,86 €

Operacions corrents

6.140.272,08 €

VI

IX
Operacions financeres
TOTAL

216.000,00 €
216.000,00 €
96.304.149,86 €

89.095.196,90 €

Superàvit a efectes de la Llei 2/2012 d'Estabilitat Pressupostària

852.680,88 €

Inicialment, de la comparació entre les previsions dels capítols 3 al 7 de l’estat
d’ingressos i de les previsions dels capítols 1 al 7 de l’estat de despeses,
resulta un superàvit de 852.680,88 €, i, per tant, pot considerar-se assolit
l’objectiu d’estabilitat pressupostaria.
En relació amb la regla de la despesa (article 12 de la Llei Orgànica 2/2012), de
la variació de la despesa computable de la Universitat de Lleida, en el sentit
que no podrà superar la taxa de referència del creixement del Producte Interior
Brut de mitjà termini de la Economia Espanyola, en aquest moments la
Universitat de Lleida no disposa d’aquesta dada ni té manera de calcular-la per
determinar el sostre de despesa no financer doncs aquest càlcul correspon a la
Generalitat de Catalunya determinar-lo en termes d’acord amb la definició i
delimitació del Sistema Europeu de Comptes (CE 223/96 del Consell, de 25 de
juny de 1996).
Per aquest motiu no es pot aplicar la regla de la despesa regulada a l’article 12
de la Llei Orgànica 2/2012.
En relació amb el principi d’Economia Sostenible, l’article 4 de la Llei Orgànica
2/2012, estableix que s’entendrà per sostenibilitat financera la capacitat per a
finançar compromisos de despesa actuals i futurs dintre dels límits de dèficit i
deute públic, derivats de la normativa europea.
En aquest sentit no existeix un dèficit pressupostari inicial i no afecta al valor
del deute viu. El deute viu actual no supera cap dels límits legalment establerts
i per aquest motiu el principi de sostenibilitat financera es compleix en el
moment d’elaboració i aprovació del pressupost per l’exercici 2020.
El pressupost de la Universitat de Lleida per l’exercici 2020 compleix amb
l’objectiu d’estabilitat pressupostaria doncs es troba en una situació objectiva
d’equilibri i d’efectiu superàvit estructural.

