INFORME DE LA INTERVENCIÓ NÚMERO 277/2016 SOBRE EL COMPLIMENT DE
L’OBJECTIU D’ESTABILITAT, OBJECTIU DEL DEUTE PÚBLIC I LA REGLA DE LA DESPESA
1. IDENTIFICACIÓ
1.1. Òrgan que l’ha sol·licitat o al qual s’adreça: Ple de la Corporació
1.2. Caràcter: preceptiu
1.3. Títol: Informe d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de
l’objectiu del deute públic.
1. ANTECEDENTS
El 21 de desembre de 2016 l’Alcalde va resoldre sotmetre el pressupost general a informe
de la Intervenció mitjançant el decret 2730/2016.
2. FONAMENTS JURÍDICS
Es fonamenta en la normativa reguladora del principi d'estabilitat pressupostària al sector
públic local, de càlcul de la regla de despesa i de les obligacions de subministrament
d'informació.
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Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera (LOEPSF).
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).
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, (TRLRHL) que aprova el Text Refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals, en relació amb el Principi d'Estabilitat
Pressupostària.
Manual de càlcul del dèficit en comptabilitat nacional adaptat a les corporacions
locals, publicat per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, Ministeri
d'Economia i Hisenda.
Reglament núm.549/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig
(DOCE.26-06-2013), que aprova el SEC 2010.
Manual del SEC 95 sobre el Dèficit Públic i el Deute Públic, publicat per Eurostat.
Reglament 2223/1996 del Consell de la Unió Europea.
Reglament 2516/2000, del Consell de la Unió Europea
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3. CONCLUSIÓ
1. Compliment de l'objectiu d'estabilitat
1.1. Càlcul del superàvit o dèficit no financer.
El càlcul del superàvit o dèficit financer s'obté de la diferència entre les previsions
d'ingressos dels capítols 1 a 7 dels estats d'ingressos i els crèdits inicials dels capítols 1 a 7
de l'estat de despeses, d’acord amb el següent detall:

Ingressos
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 6
Capítol 7
Total

2017
24.708.061,46
256.244,53
8.180.905,90
6.826.570,09
550.849,75
0,00
683.108,22
41.205.739,95

Superàvit
no
financer

1.189.621,13

Despeses
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 6
Capítol 7
Total

2017
12.707.298,93
19.073.148,15
1.052.775,82
1.350.907,05
325.742,66
5.444.246,21
62.000,00
40.016.118,82

1.2. Càlcul dels ajustos SEC

Ajustos d'ingressos
Recaptació
PTE
Interessos

2017
-1.358.271,41
177.164,40
14.295,61

TOTAL

-1.166.811,40

Ajustos de despeses
Compte 413
Interessos
Lísings
Execució d'avals
Aportacions de capital
Grau d'execució
Pagament aplaçat
TOTAL
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Es realitzen els ajustos SEC següents:
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2017
1.960.558,07
-20.052,49
0,00
0,00
-84.621,65
0,00
1.855.883,93

1.3. Càlcul de la capacitat o necessitat de finançament

Per a determinar la capacitat de finançament es parteix del superàvit/dèficit no financer al
qual se li apliquen els ajustos calculats en punt anterior i s'obté una capacitat/necessitat de
finançament consolidada d'acord amb el següent detall:
CONCEPTES

IMPORTS

a) Previsió ingressos capítols. I a VII pressupost corrent

41.205.739,95

b) Crèdits previstos capítols I a VII pressupost corrent

40.016.118,82

c) TOTAL (a – b)

1.189.621,13
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AJUSTES
1) Ajustos recaptació capítol 1

-384.391,90

2) Ajustos recaptació capítol 2

-6.603,61

3) Ajustos recaptació capítol 3

-967.275,90

4) Ajust per liquidació PIE-2008

37.525,44

5) Ajust per liquidació PIE-2009

139.638,96

6) Ajust per liquidació PIE-2013/altres

0,00

7) Ajust per meritament de interessos

14.295,61

8) Ajust per grau d’execució del pressupostos

-84.621,65

9) Ajust per arrendament financer

-20.052,49

10) Ajust per despeses pendents d’aplicar a pressupost
11) Ajust por devolucions d’ ingressos pendents d’imputar a pressupost

0,00

d) Total ajustos pressupost 2017

689.072,53

e) Ajust por operacions internes*

0,00
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1.878.693,66

1.4. Anàlisi del compliment de l’objectiu d'estabilitat pressupostària
El pressupost general compleix amb l’objectiu d’estabilitat pressupostaria per un import de
1.878.693,66 euros.
2. Compliment de l’objectiu del deute públic:
2.1. Càlcul de la ràtio de deute viu
La LOEPSF (art. 13) estableix l'obligació de no sobrepassar el límit de deute públic que ha
estat fixat en el 2,1% del PIB per a l’exercici 2017.
Atès que per a l'Administració Local no s'ha establert en termes d'ingressos no financers
l'objectiu, resulta d'aplicació allò que ja establia el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals en el seu article 53.
Per tant, el volum de deute viu estimat a 31/12/2017, en termes de percentatge sobre els
ingressos corrents ajustats minorant els ingressos afectats és el següent:

31/12/2017
Deute viu

31.166.447,86

Ingressos corrents
ajustats

40.938.267,47

Rati de deute viu

76,13%

Tenint en compte la previsió de la liquidació 2016 el nivell de deute a 31/12/2017 serà
d’un 76,13%, i per tant, estarà per sota del 110% dels ingressos corrents, límit previst
segons l'article 53 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. Per la qual
cosa, es complirà l'objectiu del deute públic.
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2.2. Compliment de l’objectiu de deute públic.
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3. Compliment de l’objectiu de la regla de la despesa.
S'estableix un sostre de despesa no financera del pressupost de 35.022.519,48€ el qual és
coherent amb els objectius d'estabilitat pressupostària i regla de la despesa d'acord amb el
següent detall:

Límit de la Regla de la Despesa estimació liquidació 2016
1. Suma capítols 1 a 7, deduïdes despeses financeres no agregables

IMPORTS
31.787.223,78

2. Ajustos SEC (2016)
3. Total empleos no financers en termes SEC excepte interessos del
deute (1 +/- 2)

1.944.507,32
33.731.731,10

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

-515.199,50

5. Despesa finançada amb fons finalistes (-)

-1.514.993,99

6. Despesa en Inversions Financerament sostenibles 2016 (-)
7. Total Despesa computable de l’exercici

0,00
31.701.537,61

8. Taxa de variació de la despesa computable (6 x2,1%)

665.732,29

9. Increments de recaptació (2017) (+)

2.758.722,87

10. Disminucions de recaptació (2017) (-)
11. Límit de la Regla de la Despesa 2017 = 6+7+8-9

35.125.992,77

IMPORTS

1. Suma capítols 1 a 7, deduïdes despeses financeres

38.987.243,00

2. Ajustos SEC (2017)

-1.842.465,84

3. Total empleos no financers en termes SEC excepte interessos del
deute (1 +/- 2)

37.144.777,16

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

-297.671,65

5. Despesa finançada amb fons finalistes (-)

-1.824.586,03

6. Total Despesa computable Pressupost 2017

35.022.519,48

Diferència entre el límit de la Regla de la despesa i la Despesa
computable Pressupost 2017
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Despesa computable Pressupost 2017

0,00
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