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De la interpretació conjunta de l’article 15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per
la que es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei
orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i de
l’article 16.2 del RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s’aprova el reglament de
desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’estabilitat pressupostària en la
seva aplicació a les entitats locals, se’n desprèn l’obligació de la Intervenció General
d’emetre un informe independent de l’assenyalat a l’article 191.3 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, amb la finalitat d’avaluar el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària,
de la regla de despesa i del límit de deute.
2.- LEGISLACIÓ APLICABLE
2.1. Normativa general


Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.



Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del títol VI de
la Llei 39/1988, de 28 desembre, reguladora de les hisendes locals.



Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim local o Decret legislatiu
2/2003 de 28 d’abril pel que s’aprova el text refós de la llei municipal de règim local de
Catalunya.



Ordre Ministerial HAP/1781/2013, de 20 de setembre de 2013, que aprova la instrucció
del model normal de comptabilitat local.



Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels
pressupostos de les entitats locals modificada per l’Ordre HAP/419/2014 de 14 de
març.



Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera.



Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2017.



Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, sobre el control del deute comercial en el
sector públic.



Llei 27/2013, de 27 de desembre, sobre racionalització i sostenibilitat de l’Administració
Local.

2.2. Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera


Reforma de l’article 135 de la Constitució espanyola, de 27 de setembre de 2011.



Reial decret llei 8/2010 de 20 de maig, pel que s’adopten mesures extraordinàries per
la reducció del dèficit públic.



Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera,
modificada per la Llei orgànica 4/2012, de 28 de setembre.
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Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el reglament de
desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 desembre, d’estabilitat pressupostària en la
seva aplicació a las entitats locals.



Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel que es desenvolupa la metodologia de càlcul
del període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i les
condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament,
previstos en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera.



Reial decret llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de
les Comunitats autònomes i entitats locals i altres de caràcter econòmic.



Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, modificada per l’Ordre HAP/2082/2014, de 7 de
novembre, per la que es modifica, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d’informació previstes en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.



Reglament (CE) Nº 2223/96 del Consell, de 25 de juny de 1996, relatiu al Sistema
europeu de comptes nacionals i regionals de la Comunitat



Reglament (CE) Nº 2516/2000 del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de novembre
de 2000, que modifica els principis comuns del Sistema Europeu de Comptes Nacionals
i Regionals de la Comunitat (SEC95) pel que fa als impostos i cotitzacions socials i pel
que es modifica el Reglament Nº 2223/96 del Consell.



Manual del SEC95 sobre el dèficit públic i el deute públic.



Manual de càlcul del dèficit en comptabilitat nacional adaptat a les corporacions locals.



Manual de càlcul del dèficit en comptabilitat nacional de les unitats empresarials que
apliquen el Pla General de Comptabilitat privada o alguna de les seves adaptacions
sectorials.



Guia per a la determinació de la Regla de Despesa de l’article 12 de la LOEPSF per les
corporacions locals. 3º edició.



Acord del Consell de Ministres de 2 de desembre de 2016 pel qual es modificaven els
objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic pel conjunt de les
administracions públiques pel període 2017-2019 i el límit de la despesa no financera
del Pressupost de l’Estat pel 2017.



Notes informatives sobre els procediments de tutela financera dels ens locals en el
marc de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera.



Notes informatives sobre les especificacions que s’han d’aplicar als procediments en
matèria de tutela dels ens locals.



Informació a comunicar pel compliment de les obligacions contemplades a l’ Ordre
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d’informació previstes en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
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Aquests conceptes han estat recollits des de sempre en la normativa pressupostària local.
Així, l’article 165.4 del TRLRHL estableix que cada un dels pressupostos que s’integren en
el pressupost general haurà de ser aprovat sense dèficit inicial. D’altra banda, l’article
193.1 del TRLRHL preveu la correcció del dèficit aparegut en el moment de la liquidació
mitjançant l’aplicació ordenada de tres mesures fins a la correcció del mateix: reducció de
despeses del pressupost vigent, concertació d’una operació de crèdit extraordinària o
superàvit inicial en el pressupost del següent exercici.
Com a conseqüència de la incorporació de l’estat espanyol al Tractat de la Unió Europea
s’ha incorporat a l’ordenament local el Principi d’Estabilitat Pressupostària el qual es
concreta en mantenir una posició d’equilibri o superàvit pressupostari. En el moment
actual, aquesta afirmació es concreta a l’article 3 de la LOEPSF segons el qual: 1.
L’elaboració, aprovació i execució dels Pressupostos i demés actuacions que afectin a les
despeses o ingressos dels diferents subjectes compresos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta
Llei es realitzarà en un marc d’estabilitat pressupostària, coherent amb la normativa
europea. 2. S’entendrà per estabilitat pressupostària de les Administracions Públiques la
situació d’equilibri o superàvit estructural. 3. En relació amb els subjectes als que es
refereix l’article 2.2 d’aquesta Llei s’entendrà per estabilitat pressupostària la posició
d’equilibri financer. Per la seva banda, l’article 11.4 de la LOEPSF prescriu que les
Corporacions Locals hauran de mantenir una posició d’equilibri o superàvit pressupostari.
Com es veu, el principi d’estabilitat pressupostària es superposa al principi tradicional de
prohibició de dèficit (equilibri pressupostari) sense cap contradicció aparent. No obstant, la
dificultat apareix en la metodologia del càlcul de l’estabilitat pressupostària ja que aquesta,
en paraules de l’article 6.2 del RD 1463/2007, s’identificarà, amb caràcter general, amb
una situació d’equilibri o de superàvit computat en termes de capacitat de finançament
d’acord amb la definició continguda en el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i
Regionals.
És a dir, la incorporació del principi d’estabilitat pressupostària, en quan aquesta s’identifica
amb una situació d’equilibri o superàvit, no hauria de suposar cap canvi significatiu
respecte del sistema establert per la Llei d’Hisendes Locals i la Instrucció de Comptabilitat.
En canvi, al ser calculada en termes de capacitat de finançament segons el Sistema
Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC 95) suposa un canvi substancial respecte
el concepte tradicional d’equilibri pressupostari al ser calculat de forma diferent.
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En el conjunt clàssic de principis pressupostaris destaca l’anomenat “Principi d’Equilibri
Pressupostari” segons el qual, els ingressos han de ser suficients per finançar les despeses;
quan això no succeeix es produeix una situació de desequilibri o dèficit que, en el món
local, ha de ser immediatament corregida.
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Aquest és el mandat que es conté en l’article 16.2 del RD 1463/2007 quan estableix que
l’interventor local detallarà en el seu informe els càlculs efectuats i els ajustos practicats
sobre la base de les dades dels capítols 1 a 9 dels estats de despeses i ingressos
pressupostaris, en termes de Comptabilitat Nacional segons el Sistema Europeu de
Comptes Nacionals i Regionals.
3.1.2. Metodologia ajuntament (entitats públiques subjectes a la Instrucció de
Comptabilitat per l’Administració Local)
Com s’ha explicitat a l’apartat anterior, el que distingeix l’equilibri pressupostari de
l’estabilitat pressupostària és la forma de càlcul. Com ja hem repetit diverses vegades,
l’estabilitat pressupostària s’ha de calcular en termes de capacitat de finançament segons el
criteris del SEC95.
De l’equiparació del SEC95 al sistema d’informació pressupostària establert al TRLRHL es
desprèn que la CAPACITAT DE FINANÇAMENT, mesurada en termes pressupostaris, suposa
que els INGRESSOS NO FINANCERS (capítols 1 a 7 de l’estat d’ingressos) han de suposar
un import major o igual al de les DESPESES NO FINANCERES (capítols 1 a 7 de l’estat de
despeses). El resultat d’aquesta operació és el que s’anomena SALDO PRESSUPOSTARI NO
FINANCER. No obstant això, aquesta equiparació entre CAPACITAT DE FINANÇAMENT I
SALDO PRESSUPOSTARI NO FINANCER no és exacta degut a que el SEC95 aplica diferents
criteris de reconeixement i meritament. Per aquest motiu és fa necessari corregir les dades
obtingudes inicialment mitjançant l’aplicació d’ajusts.
En conseqüència, sobre la base del saldo pressupostari no financer consolidat de
l’Ajuntament, s’ha procedit a aplicar el “MANUAL DE CÀLCUL DEL DÈFICIT EN
COMPTABILITAT NACIONAL ADAPTAT A LES CORPORACIONS LOCALS” realitzant els ajustos
corresponents. Com el propi manual explicita, els ajustos que conté no tenen caràcter
exhaustiu, propiciant que s’apliquin els que es considerin oportuns en compliment dels
criteris del SEC95.
3.2. Regla de Despesa
3.2.1. Concepte de Regla de Despesa
Una de les novetats introduïdes per la LOEPSF va ser la incorporació de la Regla de
Despesa que estableix la normativa europea. D’acord amb aquesta regla, la despesa de
l’Ajuntament no pot augmentar per damunt de la taxa de creixement de referència del
producte interior brut.
La Regla de Despesa es configura com un instrument al servei dels objectius d’estabilitat
pressupostària i consisteix a limitar el creixement del que s’anomena despesa computable a
una determinada taxa referenciada al creixement del PIB.
La taxa de referència de creixement del producte interior brut de mitjà termini de
l’economia espanyola és calculada pel Ministeri d’Economia i Competitivitat, fixada pel
Consell de Ministres i aprovada per les Corts Generals. A partir d’aquest moment s’ha de
tenir en compte en el procés anual d’elaboració dels pressupostos.
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Això significa, com veurem en els apartats corresponents, afrontar l’existència de
diferències metodològiques amb els sistemes comptables utilitzats per l’Ajuntament.
D’aquesta manera, sobre la informació subministrada pels sistemes interns de comptabilitat
pública es procedeix a aplicar principis i normes d’un altre sistema que es fonamenta en
una metodologia diferent.
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La taxa de referència de creixement del producte interior brut per a l’exercici 2017 es va
fixar en l’2,1%.
3.3. Nivell de deute
3.3.1. Concepte de Nivell de deute
El Nivell de Deute es determina com una relació percentual en la que el numerador és el
volum de deute viu a una determinada data i el denominador els ingressos corrents
liquidats en un exercici determinat. Constitueix un instrument de control del volum de
deute a partir del qual se’n deriven efectes en ordre a la concertació de noves operacions
de crèdit o la reducció de les preexistents.
3.3.2. Ingressos corrents
Pel que fa a la determinació dels ingressos corrents, no hi ha diferències substancials
entre els dos criteris respecte de la naturalesa dels ingressos corrents ja que en ambdós
casos els ingressos corrents es minoren pels imports d’ingressos afectats a operacions de
capital i per aquells imports significatius de caràcter extraordinari.
3.3.3. Nivell de deute segons Protocol de dèficit excessiu
Segons l’article 13 de la LOEPSF, el principi de sostenibilitat financera s’instrumenta
mitjançant el límit del volum de deute públic del conjunt d’administracions públiques definit
d’acord amb el Protocol sobre procediment de dèficit excessiu, el qual no pot superar el
60% del producte interior brut nacional expressat en termes nominals. Aquest límit es
distribueix entre els diferents subgrups que integren el sector administracions públiques
corresponent el 3,0% al subgrup de les corporacions locals.
Atès que el límit del 3,0% del PIB correspon a tot el sector local en el seu conjunt, la
individualització per a cada entitat local es concreta, a falta d’altres especificacions
normatives, en el límit legal vigent per concertar noves operacions de crèdit, el qual,
desprès de l’entrada en vigor de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de pressupostos
generals de l’Estat per a l’any 2013, torna a ser el 110%.
Amb la disposició final 31a de Llei 17/2012, de 27 de desembre, de pressupostos generals
de l’Estat per a l’any 2013, (que dotava de vigència indefinida la disposició addicional 14a
del RDL 20/2011 de març de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i
financera per a la correcció del dèficit públic) es modifica el seu significat ja que és
converteix en un límit per concertar noves operacions de crèdit a llarg termini deixant de
ser un indicador a partir del qual es necessitava autorització.
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Es complirà la Regla de Despesa quan la variació de la despesa computable entre dos
exercicis econòmics no superi la taxa de referència de creixement del producte interior brut
de mitjà termini de l’economia espanyola, modificada, en el seu cas, pels increments
permanents i disminucions de recaptació derivats de canvis normatius.
Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

Fax 93 634 01 95

e-mail:st.colomac@diba.es

S’entén com a despesa computable els usos no financers definits en termes del Sistema
Europeu de Comptes Nacionals i Regionals, és a dir, la suma dels Capítols 1 a 7 de l’Estat
de Despeses amb els corresponents ajustos, llevat dels interessos del deute i de la part de
despesa finançada amb fons finalistes procedents de la Unió Europea o d’altres
administracions públiques.
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Les entitats que presentin estalvi net negatiu o un nivell de deute superior al 110% no
podran concertar noves operacions de crèdit a llarg termini.



Les entitats que tinguin un Nivell de Deute que no superi el 75% podran concertar
noves operacions de crèdit a llarg termini pel finançament d’inversions sense necessitat
d’autorització.



Les entitats que tinguin un Nivell de Deute superior al 75% i que no excedeixi del
110% podran concertar noves operacions de crèdit a llarg termini pel finançament
d’inversions amb autorització de l’òrgan competent en matèria de tutela financera.

4.- AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS DE LA LOEPSF DE L’AJUNTAMENT
4.1. Avaluació de l’objectiu d’estabilitat pressupostària
4.1.1. Saldo pressupostari no financer
A continuació s’exposen les dades corresponents al saldo pressupostari no financer de
l’Ajuntament. Són les següents:
SALDO PRESSUPOSTARI NO FINANCER
INGRESSOS
CAPITOL 1

IMPOSTOS DIRECTES

CAPITOL 2

IMPOSTOS INDIRECTES

CAPITOL 3

TAXES I ALTRES INGRESSOS

1.081.613,00

CAPITOL 4

TRANSFERENCIES CORRENTS

2.187.747,46

CAPITOL 5

INGRESSOS PATRIMONIALS

CAPITOL 6

ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS

CAPITOL 7

TRANSFERENCIES DE CAPITAL

1. TOTAL INGRESSOS

4.010.627,78
51.054,54

6.190,03
0,00
550.841,80
7.888.074,61

DESPESES
CAPITOL 1

DESPESES DE PERSONAL

2.969.294,11

CAPITOL 2

DEP.BÉNS CORRENTS I SERVEIS

2.362.569,61

CAPITOL 3

DESPESES FINANCERES

CAPITOL 4

TRANSFERENCIES CORRENTS

678.307,28

CAPITOL 6

INVERSIONS REALS

650.346,79

CAPITOL 7

TRANSFERENCIES DE CAPITAL

13.429,02

0,00

2. TOTAL DESPESES

6.673.946,81

SALDO PRESSUPOSTARI NO FINANCER

1.214.127,80
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Aquesta disposició de la LPGE2013 esmentada anteriorment modifica parcialment el règim
d’endeutament establert a l’article 53.2 del TRLRHL, el qual sintèticament és el següent:

AJUNTAMENT
DE

SANTA COLOMA DE CERVELLÓ
4.1.2. Ajustos

Tel. 93 645 07 00
08690 Sta. Coloma de Cervelló
C/ Pau Casals, 26-34
C.I.F.: P-0824400-F

El criteri general en Comptabilitat Nacional per la imputació dels ingressos és el de
meritament. No obstant això, amb la finalitat d’evitar l’efecte sobre el dèficit públic dels
ingressos meritats que no s’arriben a cobrar mai, el Reglament (CE) Nº 2.516/2000 del
Parlament Europeu i del Consell de 7 de novembre de 2000, va modificar els criteris
inicialment fixats pel Sistema Europeu de Comptes, establint que la capacitat/necessitat de
finançament de les administracions públiques no pot veure’s afectada pels imports
d’impostos i cotitzacions socials la recaptació dels quals sigui incerta.
Aquest criteri cal aplicar-ho als ingressos comptabilitzats en els Capítols 1 “Impostos
directes”, 2 “Impostos indirectes” i 3 “Taxes i altres ingressos”, substituint el criteri del
meritament pel criteri de caixa, és a dir, registrant aquests conceptes per l’import percebut
realment en cada exercici, ja sigui provinent de l’exercici corrent o d’exercicis tancats.
Si l’import dels drets reconeguts és superior a l’import de la recaptació neta, caldrà fer un
ajust negatiu que reduirà el saldo pressupostari, i com a conseqüència, augmentarà el
dèficit en comptabilitat nacional.

INGRESSOS

RECAPTACIO

RECAPTACIO

PRESSUPOST

EXERCICIS

RECAPTACIÓ

RECONEGUTS

DRETS
PENDENT DE

CORRENT

TANCATS

TOTAL

NETS DE

RECAPTAR

2017

L'EXERCICI

Capítol 1

3.711.799,69

189.358,30

3.901.157,99

4.010.627,78

Capítol 2

50.816,74

2,00

50.818,74

51.054,54

-235,80

Capítol 3

935.495,88

91.222,52

1.026.718,40

1.081.613,00

-54.894,60

AJUTS PER NO RECAPTACIÓ

-109.469,79

-164.600,19

4.1.2.2. Tractament de les entregues a compte d’impostos cedits i del fons complementari
de finançament i de finançament d’assistència sanitària
No procedeix practicar cap ajust.
4.1.2.3. Tractament dels interessos en comptabilitat nacional
En comptabilitat pressupostària els interessos s’apliquen al Pressupost en el moment del
venciment, mentre que en la comptabilitat nacional es registren les quantitats meritades
durant l’exercici, amb independència de quan es produeixi el pagament. La diferència que
sorgeix a l’aplicar el criteri de caixa i el de meritament és el que fonamenta el present
ajust.

CVE: 20180-06299-24124-39512
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4.1.2.1. Registre en comptabilitat nacional d’impostos, cotitzacions socials, taxes i altres
ingressos
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A continuació es detallen els ajustos inclosos en el Manual elaborat per la Intervenció
General de l’Administració de l’Estat així com els que s’han incorporat per una millor
aplicació dels criteris del SEC95.

AJUNTAMENT
DE

SANTA COLOMA DE CERVELLÓ
DESPESA FINANCERA MERITADA
Interessos pagats a l'exercici corresponents a l'exercici anterior

Tel. 93 645 07 00
08690 Sta. Coloma de Cervelló
C/ Pau Casals, 26-34
C.I.F.: P-0824400-F

767,78
0,00
767,78

4.1.2.4. Inversions realitzades pel sistema d’abonament total del preu
A la data del present informe la Intervenció municipal no té coneixement de l’existència
d’actes, fets o operacions susceptibles de ser inclosos en la definició corresponent al
present ajust. En conseqüència, l’import del present ajust en el càlcul de l’estabilitat
pressupostària serà equivalent a zero.
4.1.2.5. Inversions realitzades per compte de Corporacions Locals
A la data del present informe la Intervenció municipal no té coneixement de l’existència
d’actes, fets o operacions susceptibles de ser inclosos en la definició corresponent al
present ajust. En conseqüència, l’import del present ajust en el càlcul de l’estabilitat
pressupostària serà equivalent a zero.
4.1.2.6. Consolidació de transferències entre Administracions Públiques
A la data del present informe la Intervenció municipal no disposa de mitjans per obtenir
aquesta informació. En conseqüència, l’import del present ajust en el càlcul de l’estabilitat
pressupostària serà equivalent a zero.
4.1.2.7. Tractament en comptabilitat nacional dels ingressos obtinguts per la venda
d’accions (privatització d’empreses)
A la data del present informe la Intervenció municipal no té coneixement de l’existència
d’actes, fets o operacions susceptibles de ser inclosos en la definició corresponent al
present ajust. En conseqüència, l’import del present ajust en el càlcul de l’estabilitat
pressupostària serà equivalent a zero.
4.1.2.8. Tractament en comptabilitat nacional dels dividends i participació en beneficis
A la data del present informe la Intervenció municipal no té coneixement de l’existència
d’actes, fets o operacions susceptibles de ser inclosos en la definició corresponent al
present ajust. En conseqüència, l’import del present ajust en el càlcul de l’estabilitat
pressupostària serà equivalent a zero.
4.1.2.9. Ingressos obtinguts del Pressupost de la Unió Europea
A la data del present informe la Intervenció municipal no té coneixement de l’existència
d’actes, fets o operacions susceptibles de ser inclosos en la definició corresponent al
present ajust. En conseqüència, l’import del present ajust en el càlcul de l’estabilitat
pressupostària serà equivalent a zero.
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AJUST PER MERITAMENT DE LA DESPESA FINANCERA

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

Fax 93 634 01 95

e-mail:st.colomac@diba.es

Interessos de l'exercici pagats a l'exercici següent

AJUNTAMENT
DE

SANTA COLOMA DE CERVELLÓ
4.1.2.10. Operacions de permuta financera
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A la data del present informe la Intervenció municipal no té coneixement de l’existència
d’actes, fets o operacions susceptibles de ser inclosos en la definició corresponent al
present ajust. En conseqüència, l’import del present ajust en el càlcul de l’estabilitat
pressupostària serà equivalent a zero.
4.1.2.12. Tractament en comptabilitat nacional de les aportacions de capital a empreses
públiques
A la data del present informe la Intervenció municipal no té coneixement de l’existència
d’actes, fets o operacions susceptibles de ser inclosos en la definició corresponent al
present ajust. En conseqüència, l’import del present ajust en el càlcul de l’estabilitat
pressupostària serà equivalent a zero.
4.1.2.13. Assumpció i cancel·lació de deutes d’empreses públiques
A la data del present informe la Intervenció municipal no té coneixement de l’existència
d’actes, fets o operacions susceptibles de ser inclosos en la definició corresponent al
present ajust. En conseqüència, l’import del present ajust en el càlcul de l’estabilitat
pressupostària serà equivalent a zero.
4.1.2.14. Despeses realitzades en l’exercici i pendents d’aplicar al Pressupost de Despeses
A la data del present informe la Intervenció municipal no té coneixement de l’existència
d’actes, fets o operacions susceptibles de ser inclosos en la definició corresponent al
present ajust. En conseqüència, l’import del present ajust en el càlcul de l’estabilitat
pressupostària serà equivalent a zero.
4.1.2.15. Tractament de les operacions de censos
A la data del present informe la Intervenció municipal no té coneixement de l’existència
d’actes, fets o operacions susceptibles de ser inclosos en la definició corresponent al
present ajust. En conseqüència, l’import del present ajust en el càlcul de l’estabilitat
pressupostària serà equivalent a zero.
4.1.2.16. Liquidacions negatives de la participació en tributs de l’estat
Les liquidacions negatives de la Participació en els Tributs de l’Estat es registren al
Pressupost com un menor ingrés durant un determinat període de temps fins a la seva
absorció definitiva. Aquest tractament comptable és contrari al criteri del SEC95 ja que, en
realitat, el retorn de la liquidació negativa opera segons la naturalesa d’un préstec.
D’aquesta manera, al conèixer l’import de les respectives liquidacions negatives s’hauria
de registrar un menor ingrés als respectius conceptes ordinaris i un major ingrés al capítol
9 pel total de l’import a retornar.
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A la data del present informe la Intervenció municipal no té coneixement de l’existència
d’actes, fets o operacions susceptibles de ser inclosos en la definició corresponent al
present ajust. En conseqüència, l’import del present ajust en el càlcul de l’estabilitat
pressupostària serà equivalent a zero.
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SANTA COLOMA DE CERVELLÓ
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Reintegrament PIE 2008

12.003,60

Reintegrament PIE 2009

25.723,44

TOTAL REINTEGRAMENT

37.727,04

Esmentar que durant l’exercici s’han comunicat dues modificacions però de caràcter positiu,
per la qual cosa no comporten cap ajust.
4.1.2.17. Ingressos finalistes obtinguts d’altres Administracions Públiques
Segons el SEC95 els ingressos procedents de la UE destinats a finançar despesa demana el
seu tractament pel principi de meritació, és dir, implica la comptabilització dels fons
europeus en el mateix moment de la fase de reconeixement de les obligacions que
sufraguen.
Donat que aquests ingressos tenen els seus requisits pel seu reconeixement com a drets al
pressupost, suposa que cas de què generin capacitat de finançament de forma prèvia al
reconeixement de les obligacions que han de finançar, s’ha de fer un ajust per reservar
aquesta capacitat per l’exercici en què s’executarà la despesa.
Aquets principi, que el SEC95 s’explicita pels fons procedents de la UE és aplicable a tots
els ingressos finalistes, llevat de què el seu destí sigui una despesa financera.
Donat que el finançament afectat fa exactament aquest càlcul, l’ajust es pot fer en base a
aquest import.
Fa referència a despeses amb finançament afectat provinent de subvencions d’altres
Administracions Públiques, i més concretament, a les desviacions de finançament de
l’exercici, positives i negatives, derivades del desfasament temporal entre la realització de
la despesa i els ingressos que la financen.
Considerant la correspondència entre aquests desfasaments i les desviacions de
finançament de l’exercici provinents de subvencions d’altres Administracions Públiques,
procedirem a realitzar els ajustos corresponents per l’import dels mateixos.

INGRESSOS FINALISTES

Ingressos finalistes obtinguts d’altres AAPP

Excés de
finançament afectat
anterior
421.571,84

AJUST PER INGRESSOS DE CAPITAL OBTINGUTS D’ALTRES AAPP

Excés de
finançament
afectat final
-602.546,02

AJUST

-180.974,18
-180.974,18
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D’acord amb els criteris del SEC95 procediria reduir la capacitat de finançament mitjançant
un ajust negatiu per l’import a retornar comunicat a l’exercici, i al contrari, augmentar la
capacitat de finançament quan es produeixi el retorn mitjançant la corresponent devolució
d’ingressos.
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4.1.2.18. Correlació de transferències
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Desviacions de l'exercici correlació transferències

Recaptació

2.044.626,39

DR Nets

1.697.171,69

AJUST CORRELACIÓ DE TRANSFERÈNCIES

AJUST

+347.454,70
+347.454,70

4.1.2.19. Liquidacions negatives PIE notificades a l’exercici
Les liquidacions negatives de la Participació en els Tributs de l’Estat es registren al
Pressupost com un menor ingrés durant un determinat període de temps fins a la seva
absorció definitiva. Aquest tractament comptable és contrari al criteri del SEC95 ja que, en
realitat, el retorn de la liquidació negativa opera segons la naturalesa d’un préstec.
D’aquesta manera, al conèixer l’import de les respectives liquidacions negatives s’hauria
de registrar un menor ingrés als respectius conceptes ordinaris i un major ingrés al capítol
9 pel total de l’import a retornar.
En aquest cas no procedeix la realització de cap ajust atès que les liquidacions
comunicades, corresponents als exercicis 2014 i 2015 han estat positives.
4.1.2.20. Altres ajustaments SEC95
Per fraccionaments concedits per l’òrgan de recaptació (signe negatiu).

FRACCIONAMENTS CONCEDITS PER L’ÒRGAN GESTOR

Exercici 2017
ALTRES AJUSTS (fraccionaments)

-121.283,63
-121.283,63
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És el resultat de la diferència entre la recaptació bruta (tant de l’exercici corrent com dels
tancats) i els drets reconeguts nets de l’exercici (incloent-hi les retencions negatives de la
PIE) en relació a les transferències d’AAPP no finalistes del capítol 4 d’ingressos. En
conseqüència, l’import del present ajust en el càlcul de l’estabilitat pressupostària serà
equivalent a +347.454,70 euros (2.044.626,39-1.697.171,69).

AJUNTAMENT
DE

SANTA COLOMA DE CERVELLÓ
4.1.3

Capacitat o necessitat de finançament

Fax 93 634 01 95
Tel. 93 645 07 00
08690 Sta. Coloma de Cervelló
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C.I.F.: P-0824400-F
Registre Entitat Local 01082444

1.214.127,80

4.1.2.1

AJUST PER NO RECAPTACIÓ

4.1.2.2

AJUST PER CESSIÓ D'IMPOSTOS I FONS COMPLEMENTARI DE FINANÇAMENT

4.1.2.3

AJUST PER MERITAMENT DE LA DESPESA FINANCERA

4.1.2.4

AJUST PER INVERSIONS REALITZADES PEL SISTEMA D'ABONAMENT TOTAL DEL PREU

0,00

4.1.2.5

AJUST PER INVERSIONS REALITZADES PER COMPTE DE CORPORACIONS LOCALS

0,00

4.1.2.6

AJUST PER CONSOLIDACIÓ DE TRANSFERÈNCIES ENTRE ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

0,00

4.1.2.7

AJUST PER VENDA D’ACCIONS (PRIVATITZACIÓ D’EMPRESES)

0,00

4.1.2.8

AJUST PER DIVIDENDS I PARTICIPACIÓ EN BENEFICIS

0,00

4.1.2.9

AJUST PER INGRESSOS OBTINGUTS DE L'UNIÓ EUROPEA

0,00

4.1.2.10

AJUST PER OPERACIONS DE PERMUTA FINANCERA

0,00

4.1.2.11

AJUST PER OPERACIONS D'EXECUCIÓ I REINTEGRAMENT D'AVALS

0,00

4.1.2.12

AJUST PER APORTACIONS DE CAPITAL A EMPRESES PÚBLIQUES

0,00

4.1.2.13

AJUST PER CANCEL·LACIÓ DE DEUTES D'EMPRESES PÚBLIQUES

0,00

4.1.2.14

AJUST PER DESPESES PENDENTS D'APLICAR AL PRESSUPOST

0,00

4.1.2.15

AJUST PER OPERACIONS DE CENSOS

0,00

4.1.2.16

AJUST DEVOLUCIÓ PIE 2008/2009

4.1.2.17

AJUST FINANÇAMENT AFECTAT (+ANTERIOR-FINAL)

4.1.2.18

AJUST PELS CORRELACIÓ DE TRANSFERÈNCIES

4.1.2.19

LIQUIDACIONS NEGATIVES PIE NOTIFICADES A L'EXERCICI

4.1.2.20

ALTRES AJUSTOS SEC 95

CAPACITAT DE FINANÇAMENT

-164.600,19
0,00
767,78

37.727,04
-180.974,18
+347.454,70
0,00
-121.283,63
1.133.219,32
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SALDO PRESSUPOSTARI NO FINANCER
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4.2. Avaluació de la Regla de Despesa
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1. Despesa no financera 2016
2. Interessos del deute 2016 (*)

IMPORTS
7.043.513,58
16.565,81

3. Ajustos SEC 2016 (desviacions finançament)

-81.634,73

4. Despesa no financera finançada per subvencions altres AAPP 2016

962.553,09

5. Despesa corresponent a Inversions Financerament Sostenibles

397.096,76

6. Despesa computable 2016 (1-2 + 3-4-5)
7. Taxa de variació de la despesa computable (2,1%)

5.585.663,19
117.298,93

8. Increments de recaptació 2017 per canvis normatius (+)

0,00

9. Disminucions de recaptació per canvis normatius 2017 (-)

0,00

10. Límit despesa no financera pressupost 2017 = 6 + 7 + 8 - 9

5.702.962,12

4.2.2. Despesa computable liquidació pressupost 2017
DESPESA COMPUTABLE LIQUIDACIÓ 2017
1. Despesa no financera 2017
2. Interessos del deute 2017 (*)
3. Despesa no financera finançada amb subvencions procedents
d’AAPP 2017
4. Ajustos SEC 2017 (desviacions finançament)
5. Despeses corresponents a Inversions financerament sostenibles
5. Total Despesa computable Pressupost 2016 = 1 - 2 - 3 - 4 - 5

IMPORTS
6.673.946,81
12.754,97
1.079.144,61
-77.726,55
48.011,28
5.611.762,50

(*) Només interessos (sense despeses de formalització, etc)

4.2.3. Variació despesa computable 2017-2016

Marge entre el límit de la Regla despesa i Despesa computable 2017
Taxa implícita d’increment (**)

-91.199,62
0,47%

(**) descomptada la variació normativa

4.3. Avaluació del nivell de deute
RÀTIO LEGAL DE DEUTE VIU
Drets reconeguts nets operacions corrents
Deute viu a 31/12/2017 (*)
RATIO LEGAL DE DEUTE VIU (*)
(*) sense incloure les devolucions pendents de la PIE (150.908,04)(2,06% si s’inclouen)

7.337.232,81
0,00
0,00 %
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4.2.1. Despesa computable liquidació pressupost 2016

AJUNTAMENT
DE

SANTA COLOMA DE CERVELLÓ
5.- CONCLUSIONS
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L’ajuntament presenta una capacitat de finançament de 1.133.219,32 € equivalent al
14,37% dels ingressos no financers.
En conseqüència, compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària en assolir un
superàvit mesurat en termes de capacitat de finançament segons el Sistema europeu de
comptes nacionals i regionals.
5.1.2. Regla de despesa
De conformitat amb el contingut de l’apartat 4.2.3 la variació de la despesa computable del
pressupost 2017 respecte de la despesa de l’exercici 2016, definida en termes del Sistema
europeu de comptes nacionals i regionals i un cop corregida respecte la taxa límit fixada pel
Ministeri, ha estat negativa, respecte del límit màxim, per un import de 91.199,62 €; la
qual cosa representa que la liquidació del pressupost de Santa Coloma de Cervelló de
l’exercici 2017, compleix la regla de la despesa.
5.1.3. Nivell de deute viu
Com es desprèn de l’apartat 4.3, de conformitat amb l’article 53 del TRLRHL i el sistema de
càlcul del capital viu establert per la disposició final 31 de la LPGE 2013, la ràtio legal
d’endeutament a 31 de desembre de 2017 de l’Ajuntament, és de 0,00% (2,06 %
considerant les devolucions pendents de la PIE).
Segons la referida norma, l’Ajuntament, al disposar d’estalvi net positiu i una ràtio legal
d’endeutament inferior al 75%, compliria els requisits per concertar operacions de crèdit en
règim de comunicació a l’òrgan competent en matèria de tutela financera per finançar
noves inversions.
L’Interventor General
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