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INFORME D'INTERVENCIÓ NÚM.263/2015 

ldentificació del document 

Informe relatiu a l'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostaria, de la 
regla de despesa i del límit del deute amb motiu de l'aprovació de la liquidació del 
pressupost de l'any 2014. 

Fonaments de dret 

1. Reglament (CE) n. 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 (SEC 95) pel que fa als impostas i les cotitzacions socials i pel
qual es modifica el Reglament (CE) n. 2223/96 del Consell.

2. Reglament (CE) n. 2223/96 del Consell, de 25 de juny de 1996, relatiu al Sistema
Europeu de Comptes Nacionals i Regionals de la Comunitat

3. Reglament (CE) n. 479/2009 del Consell, de 25 de maig de 2009, relatiu a l'aplicació del
Protocol sobre el procediment aplicable en cas de deficit excessiu.

4. Directiva 2011/7/UE del Parlament Europeu i del Consell de 16 de febrer de 2011 per la
qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

5. Reglament n. 549/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig (DOTZE.
26-06-2013), que aprova el SEC 201 O.

6. Llei Organica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera
(LOEP).

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

8. Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de mar�, (TRLRHL) que aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, en relació al Principi d'Estabilitat Pressupostaria (articles
54.7 i 146.1).

9. Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2013.

10. Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodología de calcul
del període mitja de pagament a provei"dors de les Administracions Públiques.

11. Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de
desenvolupament de l'estabilitat pressupostaria, en la seva aplicació a les entitats locals
(Reglament).
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12. Ordre Ministerial HAP/2015/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d'informació previstes en la LOEPSF (OM), modificada per
l'Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre.

13. Manual de calcul del deficit en Comptabilitat Nacional adaptat a les Corporacions
Locals, publicat per la lntervenció General de l'Administració de l'Estat, Ministeri
d'Economia i Hisenda.

14. Guia per a la determinació de la Regla de Despesa de l'article 12 de la LOEPSF per a
corporacions locals, 3a edició. IGAE.

15. Guia publicada per la Sotsdirecció General de Relacions Financeres amb les Entitats
Locals, per a l'emplenament de l'Aplicació del Calcul del Període Mitja de pagament.

16. Manual del SEC 95 sobre el Deficit Públic i el Deute Públic, publicat per Eurostat.

1. COMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT

L' article 11.4 LOEPSF estableix que les Corporacions Loca Is hauran de mantenir una posició 
d'equilibri o superavit pressupostari. 

El calcul de la capacitat/necessitat de finan(ament en els ens sotmesos a pressupost s'obté, 
segons el manual de la IGAE i com ha interpreta la Subdirecció General de Relacions 
Financeres amb les Entitats locals, per diferencia entre els imports pressupostats en els 
capítols 1 a 7 deis estats d'ingressos i els capítols 1 a 7 de l'estat de despeses, previa 
aplicació deis ajustas relatius a la valoració, imputació temporal, exclusió o inclusió deis 
ingressos i despeses no financeres. 

Per als ens no sotmesos a regim pressupostari es considera desequilibri quan, d'acord amb 
els criteris del pla de comptabilitat que els resulti aplicable, deis seus estats provisionals es 
dedueixi que incorren en perdues el sanejament de les quals requereixi la dotació de 
recursos no prevists en l'escenari d'estabilitat de l'entitat de les de l'apartat anterior a la 
qual li toqui aportar-los, i hauran de ser objecte d'un informe individualitzat. 

1.1 ENTITATS QUE COMPONEN EL PRESSUPOST GENERAL I DELIMITACIÓ SECTORIAL 
D'acord AMB EL SISTEMA EUROPEU DE COMPTES NACIONALS I REGIONALS. 

Agents que constitueixen l'Administració Local, segons estableix l'article 2.1 de la Llei 
Organica 2/2012, d'Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera (Corporacions Locals 
en Comptabilitat Nacional): 

Entitat Local: Ajuntament de Calafell. 

Organismes Autónoms: OAM Fundació Castel! de Calafell i Patronat de Turisme. 
Ens públics dependents que prestin serveis o produeixin béns que no es financen 
majoritariament amb ingressos comercials. 
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Resta d'unitats, societats i ens dependents de les Entitats Locals en virtut de l'article 2.2 de 
la LOEPSF, entenent el concepte ingresso comercial en els termes del sistema Europeu de 
Comptes Nacionals i Regionals. 

Societat Mercantil: CEMSSA -Calafell Empresa Municipal, SA 

DESCRIPCIÓ DELS INGRESSOS I DESPESES DE COMPTABILITAT NACIONAL, LA SEVA 
EQUIVALÉNCIA EN TERMES DE PRESSUPOSTOS, 1 EXPLICACIÓ DELS AJUSTOS. 

(Per a /a rea!ització deis ajustas s'ha de considerar el Manual de ca/cuí del Déficit en 
Comptabilitat Nacional adaptat a les Corporacions Loca!s, pub!icat perla IGAE, i el formulari
F.1.1.B1.de! document e/aborat perla subdirecció General de re!acions financeres ambles
Entitats Locals).

Amb caracter general, la totalitat deis ingressos i despeses no financeres pressupostaris, 
sense perjudici de la seva reclassificació en termes de partides comptabilitat nacional, 
corresponen a la totalitat de les ocupacions i recursos que es computen en l'obtenció de la 
capacitat/necessitat de financ;ament del subsector Corporacions Locals de les 
Administracions Públiques de la Comptabilitat Nacional. Les diferencies vénen determinades 
pels a justos que es descriuen als apartats següents d' aquest informe. 

A) INGRESSOS.

Ajustas a realitzar (els més comuns)

Capftols 1, 2 i 3 de l'Estat d'lngressos. 

(En el citat manual s'estableix que "la capacitaVnecessitat de financ;ament de les 
administracions públiques no pot veure's afectada pe/s imports d'impostos i cotitzacions 
socia/s la recaptació de les qua/s sigui incerta", per tant s'interpreta que, com per elaborar
el pressupost s'utilitzen com a referencia e!s drets reconeguts i no els recaptats en exercicis
anteriors, procedeix fer /'ajust que es descriu despres sobre e/s ingressos deis capíto!s 1 a 3.)

AJUST: S'aplicara el criteri de caixa, ingressos recaptats durant l'exercici, d'exercicis corrent i 
tancats de cada capítol. 

Capítol 4 i 7 d'lngressos: 

AJUST: Participació en ingressos de l'Estat 

En comptabilitat nacional, els pagaments mensuals a compte deis impostas cedits i deis 
Fans Complementari de Financ;ament es registren en el període en que es paguen per 
l'Estat, i la liquidació definitiva resultant, al moment en que es determina la seva quantia i se 
satisfa. 

Pot ocórrer que, sobretot si intervé la Comunitat Autonoma com a intermediaria, s'hagi 
produrt una diferencia entre les obligacions que ha reconegut l'Estat i les quantitats que ha 
rebut l'entitat local, la qual cosa podría donar motiu a un ajust si no s'ha reconegut el dret 
corresponent a la mensualitat de desembre dfyf;,(?,,111\e catalunya, 31, 2a planta intervencio@calafell.org 
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Un altre ajust que cal realitzar ho constitueix I' import que s'ha reintegrat durant 2014 a 
l'Estat en concepte de devolució de les liquidacions negatives corresponent als exercicis 
2008 i 2009 pel concepte de Participació en els Tributs de l'Estat, que opera sumant-ho als 
Drets Reconeguts nets. 1 respecte de la liquidació definitiva de l'exercici 2011 en el cas 
d'haver resultat negativa i no s'hagués reintegrat íntegrament en 2013, per la quantitat 
reintegrada en 2014 procedira el mateix ajust Concretament: 

Devolució liquidació PIE 2008 en 2014 37.525,44(+) 

Devolució liquidació PIE 2009 en 2014 139.638,96(+) 

Devolució liquidació PIE 2011 en 2014 0,00(+) 

AJUST: Operacions entre Ens del grup o amb altres administracions. 

Dins de les operacions realitzades per les Corporacions Locals destaquen les transferencies 
de recursos entre les diferents unitats públiques que formen part d'aquest subsector i 
d'aquestes a altres entitats incloses en la resta deis subsectors de les Administracions 
públiques. La informació en comptabilitat nacional, ha de presentar-se consolidada del 
conjunt de transferencies donades i rebudes en dos nivells diferents. 

S'han d'eliminar les transferencies donades i rebudes entre les unitats que integren la 
Corporació Local, a l'efecte de comptabilitat nacional, amb la resta d'unitats pertanyents al 
sector Administracions públiques. És el que s'ha denominat en els últims formularis 
habilitats per la Sotsdirecció General com a "Conciliació de Transferencies amb altres 
Administracions Públiques". 

En comptabilitat nacional i d'acord al principi de jerarquía de fonts, s'han de respectar, amb 
caracter general, els criteris de comptabilització als quals esta subjecte el pagador de la 
transferencia. Per tant, una vegada fixat el moment en que es registra la despesa pel 
pagador, el perceptor de la transferencia ha de comptabilitzar-la simultaniament i pel 
mateix import que figuri en els comptes d'aquell. 

L' import de les transferencies rebudes per la Corporació Local d'unitats externes ha de 
coincidir amb I' import que figura al Pressupost de Despeses de la unitat que dóna la 
transferencia. Com s'ha indicat anteriorment, s'ha de respectar sempre !'óptica del pagador, 
per la qual cosa en cas que el pagador empri un criteri comptable diferent a la Corporació 
Local, aquesta haura de realitzar l'ajust corresponent. 

AJUST: Fans Europeus 

La Decisió 22/2005 de l'EUROSTAT de 15 de febrer, sobre el tractament de les 
transferencies del Pressupost Comunitari als Estats Membres, ha establert com a criteri de 
registre en comptabilitat nacional, un principi més proper al de meritació que al de caixa. 
Així es despren de la propia Decisió on s'assenyala que el moment de registre deis fans sera 
aquell en el qual la Corporació Local realitzi la despesa, el qual ha de coincidir amb 
l'enviament de documents pel govern a la Comissió de la Unió Europea. 



Capítol 5 d'lngressos. 
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AJUST: Els interessos es registren segons el criteri de la meritació (veure observació a les 
despeses per interessos). 

Ajust per devolucions d'ingrés pendents d'aplicar a pressupost: 

D'acord amb la vigent lnstrucció de comptabilitat, les operacions de devolució d'ingressos 
aprovades no es reflecteixen al Pressupost mentre no es fan efectives, raó per la qual 
procedeix ajustar els drets reconeguts per I' import deis creditors per devolució d'ingressos. 

B) DESPESES

Ajustos a realitzar (els més comuns) 

1. Capítol 3.- Els interessos es registren segons el criteri de la meritació. Per tant, hauríem
de llevar la part d'interessos que pagant-se l'any n es reporten en el n-1, i hauríem d'afegir
els interessos que es pagaran l'any n+ 1, pero que s'han reportat l'any n.

2. Capítol 6.- Les operacions de Leasing impliquen comptabilitzar pel principal una
adquisició d'actiu no financer.

Ates que el moment del registre de la despesa varia entre la comptabilitat nacional (es 
produeix la despesa quan es lliura el ben) i el dret pressupostari (s'imputa a mesura que 
s'abonen les quotes), cal efectuar un ajust; les operacions de lísing impliquen en 
comptabilitat nacional comptabilitzar pel principal una adquisició d'actiu no financer al 
moment de la signatura del lísing. 

L'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova !'estructura deis 
pressupostos de les Entitats Locals, estableix en regular el concepte de despeses 648 
"quotes netes d'interessos per operacions d'arrendament financer (lísing)", que en aquest 
concepte es recollira 1 'import de les quotes fixades en els contractes d'arrendament 
financer quan es vagi a exercitar l'opció de compra, corresponents a la recuperació del cost 
del ben i a l'exercici pressupostari (quota d'amortització). 

L'any de signatura del lísing, l'ajust al capítol 6 sera positiu per I' import del valor del ben 
l'any en que es concerti el lísing menys la part de la quota d'aquest any que és capital, 
donant lloc a un major deficit (o menor superavit). 

Durant la vida del lísing, existeix una despesa en el capítol 6 a efectes pressupostaris (quota 
d'amortització) pero no a l'efecte del SEC95. Despres procedeix efectuar un ajust negatiu al 
capítol 6 de despeses per import de la quota d'amortització (menor despesa), donant un 
lloc a un menor déficit o major superavit. 

L'ajust sera a la baixa per I' import de la quota d'amortització (part de la quota que s'abona 
que no són interessos). 
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L'any de l'exercici de l'opció de compra (últim any), l'ajust negatiu (menor despesa) sobre el 
capítol 6 tindria un import resultant de la suma de la quota d'amortització de l'últim any 
més l'opció de compra. Ajust negatiu (menor déficit o major superavit). 

3. Despeses realitzades en l'exercici pendents d'aplicar al pressupost

Aquests són les despeses recollides en el compte 413, en el seu haver per I' import deis 
pendents d'aplicar a 31 de desembre i, en el seu deu, pels aplicats al llarg de l'exercici, 
procedents de l'exercici anterior. Els primers augmenten el déficit en termes de 
comptabilitat nacional, els segons el minoren, dones ja ho van incrementar l'any anterior i 
en aquest tornen a incrementar-ha mitjan,ant la seva aplicació a pressupost, per la qual 
cosa ha de compensar-se aquesta doble imputació augmentant el superavit Aquest ajust té 
especial aplicació en fase de liquidació de l'exercici. S'ha de considerar el que es disposa en 
el Manual de la IGAE del calcul del déficit, pagines 89 i següents, ja que no es tracta només 
de la despesa que es coneix com a extrajudicial de crédit, sinó també d'aquell que no es pot 
tramitar administrativament abans de finalitzar l'exercici en el qual s'han reportat 

Si escau s'haura de considerar el saldo del compte 555 per pagaments pendents d'aplicació, 
com a major despesa de l'exercici si no s'han passat pel compte 413. 

C) ALTRES AJUSTOS (deis previstos en els formularis de remiss ió d'informació de la
Sotsdirecció General d'Estudis i Finan,ament d'entitats locals).

1.2 CALCUL DE LA CAPACITAT/NECESSITAT DE FINAN(AMENT DERIVAT DE LA 
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE L'AJUNTAMENT DE 2014. 

En virtut de l'establer en l'article 16.2 del Reglament s'ha d'informar sobre el complirnent 
de l'objectiu d'estabilitat de la liquidació del pressupost de la propia entitat i deis seus 
organismes i entitats dependents, deis de l'article 4.1 del Reglament, deixant per a un 
informe individualitzat el corresponent als ens de l'article 4.2. 

Segons s'aprecia en el quadre següent, la diferencia entre els drets reconeguts en els 
capítols 1 a 7 deis estats d'ingressos i les obligacions reconegudes en els capítols 1 a 7 de 
l'estat de despeses, previa aplicació deis ajustas descrits, llan,a capacitaVnecessitat de 
finan,ament 

AJUNTAMENT 
CONCEPTES IMPORTS 

Drets Reconeguts capítals. 1 a VII pressupast corrent 
41.873.340,86 

Obligacians Reconegudes capítals I a VII pressupast corrent 
35.556.945,83 

a) DIFERtNCIA ENTRE INGRESSOS I DESPESES 6.316.395,03 
AJUSTOS 

1) Ajustas recaptació capítal 1 -1.481.360,21
2) Ajustas recaptació capítal 2 -16.448, 1 O
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3) Ajustas recaptació capítol 3

4) Ajustas por consolidació de transferencies altres AAPP

5) Ajust per l iquidació PIE-2008

6) Ajust per liquidació PIE-2009

7) Ajust per meritació d'interessos (despeses)

8) Ajust per arrendament financer

9) Ajust per despeses pendents d'aplicar al pressupost

1 O) Ajust per devolucions d'ingressos pendents d'aplicar al pressupost 

b) TOTAL AJUSTOS

e) TOTAL CAPACITAT/NECESITAT DE FINANCIACIÓ (a+ b)

PATRONAT DE TURISME 
CONCEPTES 

Drets Reconeguts capítols. 1 a VII pressupost corrent 

Obligacions Reconegudes capítols I a VII pressupost corrent 

a) DIFERÉNCIA ENTRE INGRESSOS I DESPESES

AJUSTOS 

1) Ajustas recaptació capítol 1

2) Ajustas recaptació capítol 2

3) Ajustas recaptació capítol 3

4) Ajustas por consolidació de transferencies altres AAPP

5) Ajust per liquidació PIE-2008

6) Ajust per liquidació PIE-2009

7) Ajust per meritació d'interessos (despeses)

8) Ajust per arrendament financer

9) Ajust per despeses pendents d'aplicar al pressupost

10) Ajust per devolucions d'ingressos pendents d'aplicar al pressupost
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-693.098,44

-1.568.566,81

37.525,44 

139.638,96 

28.363,56 

18.361,91 

-10.211,16

-23.402,86

-3.569.197,71

2.747.197,32 /

IMPORTS 

400.506,70 

407.190,61 

-6.683,91

0,00 
0,00 

0,00 

-3.284,70 /

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
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b) TOTAL AJUSTOS
-3.284,70

e) TOTAL CAPACITAT/NECESITAT DE FINANCIACIÓ (a+ b)
-9.968,71 ,/

OAM FUNDACIÓ CASTELL 
CONCEPTES IMPORTS 

Drets Reconeguts capítols. 1 a VII pressupost corren! 
309.655,73 

Obligacions Reconegudes capítols I a VII pressupost corrent 
359.277,90 

a) DIFERtNCIA ENTRE INGRESSOS I DESPESES -49.622, 17
AJUSTOS 0,00 

1) Ajustas recaptació capítol 1 0,00 

2) Ajustas recaptació capítol 2 0,00 

3) Ajustas recaptació capítol 3 0,00 

4) Ajustas por consolidació de transferéncies altres AAPP 0,00 

5) Ajust per liquidació PIE-2008 0,00 

6) Ajust per liquidació PIE-2009 0,00 

7) Ajust per meritació d'interessos (despeses) 0,00 

8) Ajust per arrendament financer 0,00 

9) Ajust per despeses pendents d'aplicar al pressupost 0,00 

1 O) Ajust per devolucions d'ingressos pendents d'aplicar al pressupost 0,00 

b) TOTAL AJUSTOS
0,00 

e) TOTAL CAPACITAT/NECESITAT DE FINANCIACIÓ (a+ b)
-49.622, 17 / 

CAPAC./NEC. 
INGRtS NO DESPESA NO AJUSTOS FINANC. 

ENTITAT FINANCER FINAN CERA ENTITAT ENTITAT 

AJUNTAMENT 41.873.340,86 35.556.945,83 -3.569.197,71 2.747.197,32
PATRONAT TURISME 400.506,70 407.190,61 -3.284,70 -9.968,61
OAM FUNDACIÓ CASTELL 309.655,73 359.277,90 0,00 -49.622, 17

CAPAC./NEC. FINANC. CORPORACIÓ LOCAL 2.687.606,54 / 
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2. CUMPLIMENT DE LA REGLA DE DESPESA

a) lntroducció

La LOEPSF ha establert també l'objectiu de Regla de Despesa, per la qual la despesa de 
les Administracions Públiques no podra augmentar per sobre de la taxa de creixement 
de referencia del Producte Interior Brut de mig termini de l'economia espanyola 
(TRCPIB), com ha establert l'article 12 de la LOEPSF, la qual cosa constitueix un control a 
I' increment deis pressupostos locals per part de l'Estat. 

Per part de la lntervenció General de l'Administració de l'Estat (IGAE) s'ha publicat una 
"Guia per a la determinació de la Regla de la Despesa de l'article 12 de la Llei 2/2012 
Organica d'Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera per a Corporacions 
Locals", on desenvolupa l'ambit subjectiu d'aplicació, el sistema de calcul de les 
ocupacions no financeres tant per a entitats sotmeses a pressupost limitatiu, amb els 
ajustis SEC d'aplicació, com a entitats que apliquen la comptabilitat privada, la 
consolidació de transferencies entre entitats que formen el perímetre de consolidació i 
la determinació de la despesa computable. 

Per a les Corporacions locals es compleix la Regla de la Despesa, si la variació, en termes 
SEC, de la despesa computable de cada Corporació Local, entre dos exercicis 
economics, no supera la TRCPIB de mig termini de l'economia espanyola, modificat, si 
escau, en I' import deis increments permanents i disminucions de recaptació derivats de 
canvis normatius. 

En les Corporacions Locals s'entén per despesa computable les ocupacions no 
financeres definits en el SEC (aixo és, consolidats i ajustats a criteris de Comptabilitat 
Nacional), exclusió feta deis interessos del deute. 

D'aquesta despesa s'exclou també la part de la despesa finan�ada amb fons finalistes 
procedents de la Unió Europea o d'altres Administracions Públiques. 

Una vegada determinats les ocupacions no financeres es descomptaran aquelles 
despeses considerades transferencies segons el SEC, el destinatari de la qual sigui 
alguna de les unitats que integren la Corporació Local, de les classificades com a 
Administració, per considerar-se transferencies internes (es descompten en l'ens 
pagador). També es descomptara la part de despesa finan�ada amb fons finalistes 
procedents de la Unió Europea o d'altres Administracions Públiques. 

Sobre la magnitud ai calculada, s'aplica la taxa de referencia de creixement del Producte 
Interior Brut de mig termini de l'economia espanyola. 

Els canvis normatius (modificació d'ordenances fiscals, canvis legals ... ) per incrementar 
de forma permanent la recaptació deis tributs i altres ingressos de dret públic, podran 
incrementar la despesa per sobre de la regla de despesa en I' increment de la recaptació 
que es prevegi obtenir. 
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En contra, si l'entitat local adopta canvis normatius que vagin a donar lloc a una 
reducció de la recaptació, I' increment possible de la despesa per a l'exercici següent es 
reduira per la reducció de la recaptació que es prevegi que es va a produir. 

b) Verificació del compliment. Calculs:

L'objectiu de regla de despesa per a l'exercici 2014, es va establir en 1'1,5%. 
Per determinar el límit de regla de despesa s'han de considerar les dades de liquidació 
de 2013. 

1.1 Calcul Objectiu Regla de despesa. 

Dades de referencia 

Determinació del Límit de la Regla de Despesa 

AJUNTAMENT DE CALAFELL 

PATRONAT DE TURISME 

OAM FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL 

Límit de la Regla de Despesa peral 2014 

1.2 Despesa finan�ada per Administracions 

AJUNTAMENT 

Administració financera 
- -- - -- --

Unió Europea 
Comunitat Autónoma 
Diputació Provincial 

TOTAL: 

OAM FUNDACIÓ CASTELL e Administració financera 
ro pea 

- - --

TOTAL: 

lmport 
+- -- - -

-94.959,37
-+---

-941.388,22
---

-86.418,39
- --

-1.122.765,98

lmport
8- -59.876,00 

-59.876,00

IMPORT 

33.029.979,24 

385.658,22 

290.640,69 

33.706.278, 15 

Es prenen en consideració els finan�aments en fundó de la despesa executada, amb 
independencia que els ingressos es materialitzin en un altre exercici. 



i Ajuntament de Calafell
Area de Serveis lnterns 

1.3 Calcul Objectiu Regla de despesa 

Verificació compliment. 

AJUNTAMENT 

Despesa computable 

1. Suma capítols 1 a 7, dedu"ides despeses financeres

2. Ajustas SEC (2014)

3. Total ocupacions no financeres termes SEC excepte interessos del deute
(1 +/- 2)

4. Transferencies entre unitats que integren la Corporació local (-)

5. Despesa financ;ada amb fons finalistes (-)

6. Total Despesa computable Liquidació 2014

Diferencia límit de la Regla de Despesa y Despesa computable 2014 

% lncrement Despesa computable 2014/2013 

PATRONAT DE TURISME 

Despesa computable 

1. Suma capítols 1 a 7, dedu"ides despeses financeres

2. Ajustos SEC (2014)

3. Total ocupacions no financeres termes SEC excepte interessos del deute
(1 +/- 2)

4. Transferencies entre unitats que integren la Corporació local (-)

5. Despesa financ;ada amb fons finalistes (-)

6. Total Despesa computable Liquidació 2014

Diferencia límit de la Regla de Despesa y Despesa computable 2014 

% lncrement Despesa computable 2014/2013 
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IMPORT 

34.461.213,66 

-36.514,31

34.424.699,35 

-587.000,00

-1.122.765,98

32.714.933,37 

-315.045,87

0,01 

IMPORT 

406.793, 16 

0,00 

406.793, 16 

0,00 

0,00 

406.793, 16  

21.134,94 

0,07 
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OAM FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL 
Despesa computable 

1. Suma capítols 1 a 7, dedurdes despeses financeres

2. Ajustas SEC (2014)

3. Total ocupacions no financeres termes SEC excepte interessos del deute
(1 +/- 2)

4. Transferencies entre unitats que integren la Corporació local (-)

5. Despesa finan,ada amb fons fina listes (-)

6. Total Despesa computable Liquidació 2014

Diferencia límit de la Regla de Despesa y Despesa computable 2014 

% lncrement Despesa computable 2014/2013 

e) Compliment del límit de despesa no financera:

DES PESA 
COMPUTABLE TAXA DE 

ENTITAT UQ. 2013 REFERENCIA 

AJUNTAMENT 32.541.851,47 33.029.979,24 
PATRONAT TURISME 379.958,84 385.658,22 
OAM FUNDACIÓ CASTELL 286.345,51 290.640,69 

TOTAL DESPESA 
COMPUTABLE 33.208.155,82 33.706.278, 16 

LÍMIT DE LA 
REGLA DE LA 

DES PESA 

33.029.979,24 
385.658,22 
290.640,69 

33.706.278, 16 

IMPORT 

359.101,49 

0,00 

359.101,49 

0,00 

-59.876,00

239.349,49 

-51.291,20

-0, 16

DES PESA 
COMPUTABLE 

UQ. 2014 

32.714.933,37 
406.793, 16 
239.349,49 

33.361.076,02 

DIF. ENTRE EL LÍMIT DE LA REGLA DE LA DESPESA I LA DESPESA COMPUTABLE PPOST 2014: 345.202, 14

% INCREMENT DESPESA COMPUTABLE 2014 5/2013: 0,46%

d) Repercussió del límit de regla de despesa en base a la liquidació 2014 en les dades
del pressupost 2015.

Les dades de liquidació del 2014 dóna una despesa computable per determinar el Límit de 
Regla de Despesa a utilitzar en 2015 majar al previst, d'acord amb les dades d'estimació 
d'execució que es van considerar en l'elaboració i aprovació del pressupost, perla qual cosa 
en 2015 es preveu el compliment de Regla de Despesa. 



3. SOSTENIBILITAT FINANCERA:

i Ajuntament de Calafell
Área de Serveis lnterns 

A. COMPLIMENT DEL lÍMIT DEL DEUTE

La LOEPSF (art. 13) estableix l'obligació de no depassar el límit de deute públic que ha estat 
fixat en el 3,8% del PIB per a l'exercici 2014. 

Ates que per a l'Administració Local no s'ha establert en termes d'ingressos no financers 
l'objectiu, resulta d'aplicació el límit que estableix el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals en el seu article 53, que ho fixa en el 110% deis ingressos corrents 
liquidats, considerant el que es disposa en la Disposició Final Trenta-unena de la LPGE per al 
2013: 

"Per a la determinació deis ingressos corrents a computar en el calcul de l'estalvi net i del 
nivell d'endeutament, es deduira I' import deis ingressos afectats a operacions de capital i 
qualssevol altres ingressos extraordinaris aplicats als capítols 1 a 5 que, per la seva afectació 
legal i/o caracter no recurrent, no tenen la consideració d'ingressos ordinaris. 

A l'efecte del calcul del capital viu, es consideraran tates les operacions vigents a 31 de 
desembre de l'any anterior, inclos el risc dedu"it d'avals, incrementat, si escau, en els saldos 
d'operacions formalitzades no disposats i en I' import de l'operació projectada. En aquest 
import no s'inclouran els saldos que hagin de reintegrar les Entitats Locals derivats de les 
liquidacions definitives de la participació en tributs de I' Estat." 

No obstant el límit del deute s'ha de determinar en els termes del Protocol de Deficit 
Excessiu de l'estat espanyol, i en aquest es computarien només els avals executats. 

El volum del deute viu a 31.12.2014, considerant que esta totalment disposat l'import 
formalitzat deis préstecs, en termes de percentatge sobre els ingressos corrents, dedu"its els 
ingressos afectats, i els que o tinguin caracter extraordinari, dóna la següent dada: 

(+) lngressos corrents ordinaris liguidats en los ca¡:>ítols 1 a 5 41.873.340,86 
(-) lngressos corrents afectats o extraordinaris 410.988,71 

TOTAL INGRESSOS CORRENTS A CONSIDERAR: 41.462.352, 15 

VOLUM DEL DEUTE VIU a 31.12.2014: 38.096.379,90 

Percentatge deute viva sobre ingressos corrents: 91,88% 

Per tant, s'informa que el nivell de deute així calculat estaria per sota del 110% deis 
ingressos corrents, límit previst segons l'article 53 del Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, i per damunt el 75 % límit que estableix la Disposició Addicional 74a. de la 
LPGE per 2014, per la qual cosa resultaría preceptiva l'autorització de l'organ de tutela 
financera per concertar noves operacions de préstec durant 2015. 

B. DEUTE COMERCIAL: PERÍODE MIG DE PAGAMENT.

La modificació de la LOEPSF per la Llei Organica 9/2013 suposa la introducció d'una nova 
Regla fiscal d'obligat compliment per a les Administracions Públiques per aplicació del 
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principi de sostenibilitat financera que es reformula incloent en el mateix, a més del deute 
financer, el deute comercial el pagament del qual s'ha de verificar a través de !'indicador: 
Període Mig de pagament. 

Aquest nou parametre constitueix un indicador economic el calcul del qual ha estat 
desenvolupat pel Reial decret 635/2014, de 25 de juliol. 
El Període Mig de pagament del deute comercial es va situar a 31 de desembre de 2014 en: 

PMP Ajuntament de Calafell: 16,86 
PMP OAM fundació Castell de Calafell: 11,27 
PMP Patronat de Turisme: 25,26 

PMP GLOBAL: 16,95 

CONCLUSIONS SOBRE EL COMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT 
PRESSUPOSTARIA, REGLA DE DESPESA I NIVELL DE DEUTE. 

La liquidació consolidada de l'entitat local, els seus organismes autonoms i els ens 
dependents que presten serveis o produeixen béns no finan�ats majoritariament amb 
ingressos comercials, que s'inclouen al Pressupost General de l'exercici 2014: 

Compleix amb l'objectiu d'estabilitat pressupostaria, donant una capacitat de finan�ament 
al tancament de l'exercici de 2.687.606,54 €. 

Compleix amb l'objectiu de regla de despesa, donant una diferencia entre el límit de la 
regla de despesa i la despesa computable al tancament de l'exercici de 345.202, 14€, amb 

· una variació de despesa computable de 0,46%

Compleix amb el límit del deute, donant un volum de deute viu que ascendeix a
38.096.379,90 €, que suposa el 91,88 % deis ingressos corrents de caracter ordinari.

El seu període mig de pagament esta dins de I' establert.

Calafell, 24 de febrer de 2015 

- Mireia Ayats i Escarré


