
INFORME D’INTERVENCIÓ D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA 
LIQUIDACIÓ PRESSUPOST GENERAL AJUNTAMENT DE CUNIT

EXERCICI 2017

Amb motiu de l’aprovació de la  liquidació del  Pressupost General de l’exercici 
2017 i en compliment d’allò previst a l’article 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 
de desembre, d’Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació als Ens Locals, s’emet el 
següent INFORME.

INTRODUCCIÓ

La legislació aplicable es la següent:

– Els  articles  3  i  11  de  la  Llei  Orgànica  2/2012,  de  27  d’abril,  d’Estabilitat 
Pressupostària  i  Sostenibilitat  Financera  (LOEPSF)  estableixen  que  s’entén  per 
estabilitat pressupostària de les Administracions Publiques la situació d’equilibri o 
superàvit estructural. L’elaboració, aprovació i execució dels Pressupostos i demés 
actuacions que afectin als ingressos i despeses de les Administracions Publiques i 
demés  entitats  que  formen  part  del  Sector  Públic  es  sotmetrà  al  principi 
d’Estabilitat Pressupostària, i cap Administració Publica podrà incórrer en dèficit 
estructural, definit com a “déficit ajustado al ciclo, neto de medidas excepcionales  
y  temporales.  No  obstante,  en  caso  de  reformas  estructurales  con  efectos  
presupuestarios  a  largo  plazo,  de  acuerdo  con  la  normativa  europea,  podrà  
alcanzarse para el conjunto de las Administraciones Públicas un deficit estructural  
del  0,4  por  cien  del  PIB  Nacional  expresado  en  términos  nominales,  o  el  
establecido por la normativa europea cuando este fuera inferior.”

– Els  articles  4.1,  15  i  16.2  del  Reial  Decret  Reial  Decret  1463/2007,  de  2  de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, 
de 12 de desembre, d’Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació als Ens Locals.

D’acord  amb  l’article  11.1  de  la  LOEPSF  “1.  La  elaboración,  aprobación  y 
ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de  
las Administraciones Públicas y demás entidades que forman parte del sector público se  
someterá al principio de estabilidad presupuestaria.” El seu apartat 4 estableix que “4.  
Las  Corporaciones  Locales  deberán  mantener  una  posición  de  equilibrio  o  superávit  
presupuestario.”.  A aquests  efectes,  el  seu  art.3.2  aclareix  que  “2.  Se  entenderá  por  
estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación de equilibrio o  
superávit estructural.”

Tal i com disposa l’article 16 apartat 1 i 2 apartat 2 del Reial Decret 1463/2007, de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 
de  desembre,  d’Estabilitat  Pressupostària,  en  la  seva  aplicació  als  Ens  Locals,  la 
Intervenció  Local  elevarà  al  Plenari  un  informe  sobre  el  compliment  de  l’objectiu 
d’estabilitat de la propi Ens Local i dels seus Organismes i Ens dependents.
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Aquest  informe s’emetrà  amb  caràcter  independent  i  s’incorporarà  al  previst  a 
l’article 191.3 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

L’informe sobre el compliment de l’objectiu d’Estabilitat Pressupostària haurà de 
detallar 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 o Regionals.

El principi d’equilibri pressupostari es desprèn de la comparació dels capítols 1 a 7 
del  pressupost  de  despeses  i  els  capítols  1  a  7  d’ingressos.  L’objectiu  d’Estabilitat 
Pressupostària s’identificarà amb una situació d’equilibri o superàvit.

Segons l’expressió pressupostària del  Sistema Europeu de Comptes, que ha estat 
realitzada per determinats estudis, obviant els estats intermedis i determinats diferències de 
còmput, l’estabilitat pressupostària es resum en la capacitat o necessitat de finançament 
d’un ens públic es la diferència entre els capítols 1 a 7 del pressupost d’ingressos i els 
mateixos del pressupost de despeses.

Es per això que es va elaborar per la Intervenció General de l’Administració de 
l’Estat  el  “Manual  de  cálculo  del  déficit  en  Contabilidad  Nacional  adaptado  a  las 
Corporaciones  Locales”.  Vist  aquest  Manual  es  fa  necessari  efectuar  les  següents 
consideracions prèvies:

INFORME

Segons l’article 4 del Reial Decret Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel 
qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, 
d’Estabilitat  Pressupostària,  en  la  seva  aplicació  als  Ens  Locals  la  instrumentació  del 
principi d’estabilitat pressupostària es realitzarà de la següent manera:

“1.  Las  entidades  locales,  sus  organismos  autónomos  y  los  entes  públicos  
dependientes  de  aquéllas,  que  presten  servicios  o  produzcan  bienes  no  financiados  
mayoritariamente  con  ingresos  comerciales,  aprobarán,  ejecutarán  y  liquidarán  sus  
presupuestos  consolidados  ajustándose  al  principio  de  estabilidad  definido  en  los  
apartados 1 y 3 del artículo 19 de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.

A los efectos anteriores, y en cuanto a la ejecución de presupuestos, se entenderá  
que se deberá ajustar al principio de estabilidad presupuestaria cualquier alteración de  
los  presupuestos  iniciales  definitivamente  aprobados  de  la  entidad  local  y  de  sus  
organismos autónomos, y, en su caso, cualquier variación de la evolución de los negocios  
respecto de la previsión de ingresos y gastos de los entes públicos dependientes.

2. Las restantes entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles y demás  
entes de derecho público dependientes de las entidades locales, aprobarán, ejecutarán y  
liquidarán sus respectivos presupuestos o aprobarán sus respectivas cuentas de pérdidas y  
ganancias en situación de equilibrio financiero, de acuerdo con los criterios del plan de  
contabilidad que les sea de aplicación.”

Per la seva part l’article 15 del Reglament estableix:
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“1.  Se  entenderá  cumplido  el  objetivo  de  estabilidad  cuando  las  liquidaciones  
presupuestarias de los sujetos comprendidos en el artículo 4.1 del reglamento , alcancen,  
una vez consolidados,  y en términos de capacidad de financiación,  de acuerdo con la  
definición  contenida  en  el  Sistema Europeo  de  Cuentas  Nacionales  y  Regionales,   el  
objetivo de equilibrio o superàvit.

2. En relación a las restantes entidades a las que se  refiere el artículo 4.2 del  
reglamento,  se  entenderá  cumplido  el  objetivo  de  estabilidad  cuando,  individualmente  
consideradas, aprueben, ejecuten y liquiden sus respectivos presupuestos o aprueben sus  
respectivas cuentas de pérdidas y ganancias en situación de equilibrio financiero.”

De la informació documental disponible a la Intervenció municipal es dedueix que 
forma part  del  Pressupost  General  les  següents entitats  compreses a  l’article  4.1 Reial 
Decret 1463/2007:

- L’Ajuntament de Cunit.

EVALUACIÓ DE L’OBJECTIU D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA PER 
L’AJUNTAMENT DE CUNIT

Per a l’avaluació de  l’objectiu  d’Estabilitat  Pressupostària en l’àmbit  estricte  de 
l’Administració de l’Ajuntament de Cunit s’analitza la informació estructurada de manera 
que sigui possible l’anàlisi de l’objectiu d’Estabilitat Pressupostària d’acord amb les dades 
contingudes en la comptabilitat pressupostària.

A més cal realitzar  els següents ajustos d’acord amb el “Manual de cálculo del 
défitic en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales” de la IGAE.

El  càlcul  de  la  capacitat  o  necessitat  de  finançament  en  els  ens  sotmesos  a 
pressupost  s'obté,  per  diferència  entre  els  imports  dels  capítols  1  a  7  d'ingressos  i  els  
capítols 1 a 7 de despeses, prèvia aplicació dels ajustos motivats per la diferència de criteri  
entre la comptabilitat nacional i la pressupostària.

El detall del càlcul seria el següent:
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En base als càlculs detallats en l’expedient que és motiu de l’informe, es compleix 
l’objectiu  d’estabilitat  pressupostària d’acord  amb  l’article  16.2  del  Reial  Decret 
1463/2007 de 2 de novembre, pel qual 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.

EVALUACIÓ COMPLIMENT REGLA DE LA DESPESA

Per aplicació de  l’art.12  de  la  Llei  Orgànica 2/2012, de  27 d’abril,  d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF), la despesa computable no ha de superar 
la  taxa  de  referència  de  creixement  del  PIB  a  mig  termini  de  l’economia  espanyola.  
Aquesta taxa ve fixada per l’exercici 2017 en el 2,2 %.

La despesa computable serà la no financera, exclosos els interessos del deute, la 
part de la despesa finançada amb fons finalistes procedents d’Administracions Públiques i 
transferències vinculades als sistemes de finançament de les Corporacions Locals i +/- els 
ajustos que estableix la “Guia per la determinació de la Regla de la despesa de l’article 12 
de la Llei 2/2012 Orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera per a les 
Corporacions Locals”, de la IGAE, a la qual aplicarem la taxa de referència de creixement 
del  PIB  a  mig  termini  de  l’economia  espanyola  (2,2%)  i,  si  s’escau,  afegirem  els 
increments  normatius  amb  caràcter  permanent  (i  anàlogament  les  disminucions  de 
recaptació avalades per canvis normatius).

Per tant, s’han fet els següents càlculs:
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Per  tant,  no  es  supera  el  límit  de  despesa  computable  amb  un  marge  de 
3.342.963,39 € i es compleix la Regla de la despesa. A aquest respecte, cal informar que 
l’Ajuntament té aprovat Pla Econòmic Financer motivat per l’incompliment de la regla de 
la  despesa  i  que  en  aquest  exercici  es  preveia  el  seu  compliment  per  un  import  de 
3.052.505,67 €, per tant, el resultat ha estat una mica millor del previst. 
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AVALUACIÓ OBJECTIU DEUTE VIU

La LOEPSF (art.  13)  estableix  l'obligació  de  no  sobrepassar  el  límit  de  deute 
públic.

Atès 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 el fixa en el 110% de els  
ingressos corrents liquidats, considerant el que disposa la disposició final Trenta primera 
de la LPGE per a 2013:  

"Per a la determinació dels ingressos corrents a computar en el càlcul de l'estalvi  
net i del nivell d'endeutament, s'ha de deduir l'import dels 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  caràcter  no  recurrent,  no  tenen  la  consideració  d'ingressos 
ordinaris.

A efectes del càlcul del capital viu, es consideren totes les operacions vigents a 31 
de desembre de l'any anterior, inclòs el risc deduït d'avals, incrementat, si escau, en els 
saldos d'operacions formalitzades no disposats i en l'import de l'operació projectada. En 
aquest import no s'inclouran els saldos que s'hagin de reintegrar les entitats locals derivats 
de les liquidacions definitives de la participació en tributs de l'Estat. "

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

El  volum  de  deute  viu  a  31.12.2017,  considerant  que  està  totalment  disposat 
l'import formalitzat dels préstecs, en termes de percentatge sobre els ingressos corrents, 
deduïts els ingressos afectats, i els que o tinguin caràcter extraordinari, dóna el següent 
dada: 

Pel que s'informa que  el  nivell  de deute calculat  així estaria PER SOTA del 
110% dels ingressos corrents, límit previst segons l'article 53 del Text refós de la Llei 
Reguladora  de  les  Hisendes  Locals  i  la  Corporació  podria  concertar  operacions  amb 
autorització i segons les previsions del Pla d’Ajust. 

CONCLUSIONS
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La  liquidació  del  pressupost  consolidat  de  l'entitat  local,  els  seus  organismes 
autònoms  i  els  ens  dependents  que  presten  serveis  o  produeixen  béns  no  finançats 
majoritàriament amb ingressos comercials, que s'inclouen en la liquidació del Pressupost 
General de l'exercici 2017.  

Compleix amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària, llançant una capacitat de 
finançament al tancament de l'exercici de 6.756.229,03 €.

Compleix amb l'objectiu de regla de despesa, llançant una diferència positiva 
entre el límit de la regla de despesa i la despesa computable al tancament de l'exercici 
de 3.342.963,39 €. 

Compleix amb el límit de deute, llançant un volum de deute viu que ascendeix 
a  22.542.538,64 €, que suposa el 100,44 % dels ingressos corrents de caràcter ordinari

En  virtut  del  que  estableix  l'article  16.2  del  Reial  Decret  1463/2007,  de  2  de 
novembre,  pel  qual  s'aprova  el  Reglament  de  desenvolupament  de  la  Llei  general 
d'Estabilitat Pressupostària, l'entitat local ha de remetre l'informe a la Direcció General de 
Coordinació  Financera  amb  Entitats  Locals  o  a  l'òrgan  competent  de  la  comunitat 
autònoma que exerceixi  la  tutela  financera en el  termini  de  15 dies,  comptats  des  del 
coneixement d'aquest informe pel Ple. 

Cunit, a data de signatura electrònica
L’INTERVENTOR

Signat. Javier Requejo García

Página 7 de 7


	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
	barcode5: 
	barcode6: 
	barcode7: 
		esPublico Gestiona - Ajuntament de Cunit
	2018-02-21T07:27:28+0100
	Cunit
	T-CAT P Javier Requejo Garcia |44808799S
	Lo acepto




