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INFORME D’INTERVENCIÓ

Informe d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de la regla de la
despesa i del límit del deute de la liquidació del pressupost general de l’Ajuntament de Malgrat
de Mar de l’exercici 2020.

ANTECEDENTS
La normativa aplicable a l’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de
la regla de la despesa i de la sostenibilitat financera és la que es detalla a continuació:









Article 4.1.b.6è del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual s’aprova el règim
jurídic dels funcionaris de l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s’aprova el reglament de
desenvolupament de l’estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals.
Ordre Ministerial HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes en la LOEPSF.
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
“Manual de càlcul del dèficit en comptabilitat nacional adaptat a les corporacions locals”,
1a. edició, IGAE.
“Guia per a la determinació de la regla de despesa per a corporacions locals. Article 12
de la LOEPSF per a corporacions locals”, 3a. edició, IGAE.
Acord del Consell de Ministres sessió de 6 d'octubre de 2020 pel que s'aprova la
suspensió de les regles fiscals establertes per la LOEPSF, aprovat pel Congrés de
Diputats en sessió de 20 d'octubre de 2020..

Primer. Avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària
L’article 3 de la Llei 2/2012, estableix :
1.

L’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i altres actuacions que afectin les
despeses o ingressos dels diferents subjectes compresos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei
s’ha de realitzar en un marc d’estabilitat pressupostària, coherent amb la normativa europea.

2.

S’entén per estabilitat pressupostària de les administracions públiques la situació d’equilibri o
superàvit estructural.

3.

En relació amb els subjectes als quals es refereix l’article 2.2 d’aquesta Llei s’entén per
estabilitat pressupostària la posició d’equilibri financer.

La instrumentació de l’esmentat principi d’acord amb el que estableix l’article 11, de ’esmentada
llei, estableix que les corporacions locals han de mantenir una posició d’equilibri o superàvit
pressupostari.
L’objectiu d’estabilitat pressupostària es troba expressat en termes de comptabilitat nacional, és
a dir, aplicant els criteris metodològics del Sistema Europeu de Comptes (SEC-95), el qual permet
la comparació homogènia entre diferents països europeus
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L’article 16.2 del RD 1463/2007 estableix que :
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“2. En les restants entitats locals, la Intervenció local elevarà al Ple un informe sobre el compliment
de l'objectiu d'estabilitat de la pròpia entitat local i dels seus organismes i entitats dependents.
L'informe s'emetrà amb caràcter independent i s'incorporarà als previstos en els articles 168.4,
177.2 i 191.3 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, referits, respectivament, a
l'aprovació del pressupost general, a les seves modificacions i la seva liquidació .
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 .
Així mateix, la Intervenció de l'entitat local ha d'elevar al Ple informe sobre els estats financers, un
cop aprovats per l'òrgan competent, de cadascuna de les entitats dependents de l'article 4.2
d'aquest reglament.
Quan el resultat de l'avaluació sigui d'incompliment, l'entitat local ha de trametre l'informe
corresponent a la Direcció General de Coordinació Financera amb Entitats Locals o l'òrgan
competent de la comunitat autònoma que exerceixi la tutela financera, en el termini màxim de 15
dies hàbils, comptats des del coneixement del Ple.”

Per tal de calcular la capacitat o necessitat de finançament en termes de Comptabilitat Nacional
cal partir del saldo d’operacions no financeres, calculat d’acord a les normes pròpies de la
comptabilitat pressupostària, (diferència entre els drets reconeguts nets, capítols 1 a 7 de l’estat
d’ingressos i les obligacions reconegudes pels mateixos capítols de l’estat de despeses, i
posteriorment efectuar diversos ajustaments en el saldo pressupostari no financer per obtenir el
saldo en termes de Comptabilitat Nacional.
Drets reconeguts
nets 2020
Impostos directes

Recaptació líquida
drets 2020

Pendent de
cobram ent 2020

9.586.014,22

8.509.274,12

1.076.740,10

384.246,29

382.658,29

1.588,00

Taxes i altres ingressos

4.883.907,76

3.615.875,33

1.268.032,43

Transferències corrents

6.021.668,11

5.909.962,18

111.705,93

79.446,35

54.681,69

24.764,66

Impostos indirectes

Ingressos patrimonials
Alienació d'inversions reals
Transferències de capital

-

-

393.352,22

393.352,22

21.348.634,95

18.865.803,83

Obligacios
reconegudes

Pagam ents
efectuats
8.838.634,68

205.737,39

7.706.761,91

7.391.516,04

315.245,87

2.102,44

2.098,81

3,63

429.295,88

413.005,14

16.290,74

1.293.343,69

1.236.896,31

56.447,38

123,69

123,69

18.475.999,68

17.882.274,67

Transferències de capital

Saldo d'Operacions no Financeres (Drets reconeguts - Obligacions reconegudes)

650.083,18

Pendent de
pagam ent

9.044.372,07

Inversions reals

288.354,26

2.482.831,12

Despeses corrents en béns i serveis
Transferències corrents

361.728,92

-

Despeses de personal
Despeses financeres

Recaptat
d'exercicis
anteriors

593.725,01

2.872.635,27
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Ajustaments per “no recaptació d’ingressos”
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D’acord amb el Reglament CE 2516/2000 en termes de comptabilitat nacional, el criteri per a la
imputació dels Impostos directes, els impostos indirectes i les Taxes i altres Ingressos es
registren per l’import total realitzat a caixa en cada exercici, ja sigui corrent o tancat.
Seguint el que preveu el “Manual de cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las
corporaciones locales”, l’ajust a realitzar seria :

Previsió defintiva
a) Drets reconeguts nets 2020
Recaptació líquida drets 2020
Recaptació exercicis tancats
b) Total cobraments
c) Comptabilitat nacional
Major dèficit a > b → (a - b)
Menor dèficit a < b → (b - a)

Impostos directes

Inpostos indirectes

9.168.000,00
9.586.014,22
8.509.274,12
361.728,92
8.871.003,04
8.871.003,04
715.011,18
-

275.000,00
384.246,29
382.658,29
382.658,29
715.011,18
1.588,00
-

Taxes i altres
ingressos
4.595.350,00
4.883.907,76
3.615.875,33
288.354,26
3.904.229,59
3.904.229,59
979.678,17
-

∑ Capítols I a III
14.038.350,00
4.172.612,14
12.507.807,74
650.083,18
13.157.890,92
13.490.243,81
1.696.277,35
-

Per tant caldrà efectuar un ajustament negatiu per un import de 1.696.277,35 euros.
 Ajustaments per liquidacions negatives en la PIE
El tractament comptable que reben les liquidacions definitives de la PIE corresponents als
exercicis 2008, 2009 i 2017, en termes de comptabilitat nacional, fa que les devolucions
d’ingressos registrades en el subconcepte 12.420.00 s’han d’ajustar com un augment de
capacitat, donat que reduïen els ingressos, mentre que en termes de SEC95 reduirien el capítol
9 de despeses.
Per tant, els ajustaments a realitzar són :
Devolució PIE 2008
Devolució PIE 2009

33.429,60
82.278,00

Devolució PIE 2017

52.270,89
167.978,49

Un cop efectuats els ajustaments indicats resulta :
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(+) Ingressos no financers (Drets reconeguts nets)

21.348.634,95

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Alienació d'inversions reals
Transferències de capital
(-) Despeses no financeres (Obligacions reconegudes netes)

9.586.014,22
384.246,29
4.883.907,76
6.021.668,11
79.446,35
393.352,22
- 18.475.999,68

Despeses de personal
Despeses corrents en béns i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Inversions reals
Transferències de capital
Ajustos a aplicar al saldo resultant dels ingressos i despeses no financeres
(+/-) del pressupost per relacionar-lo amb la capacitat o necessitat de
finançament calculda conforme SEC

9.044.372,07
7.706.761,91
2.102,44
429.295,88
1.293.343,69
123,69
1.528.298,86

Total ajusts capítols 1,2 i 3 ingressos

-

1.696.277,35

Per recaptació d'ingressos capítol 1
Per recaptació d'ingressos capítol 2
Per recaptació d'ingressos capítol 3

-

715.011,18
1.588,00
979.678,17

(+) Ajusts per devolucions PTE 2008, 2009 i 2016
Devolució PTE 2008
Devolució PTE 2009
Devolució PTE 2017
CAPACITAT DE FINANÇAMENT

167.978,49
33.429,60
82.278,00
52.270,89
1.344.336,41

Els càlculs realitzats posen de manifest que hi ha un superàvit pressupostari, la qual cosa ha
suposat que hi ha hagut capacitat de finançament. La diferència entre els capítols 1 a 7
d'ingressos i els 1 a 7 de despeses, ha estat per un import de 1.344.336.41 euros, i, per tant,
s'ha complert l'objectiu d'estabilitat pressupostària en la liquidació del pressupost d'enguany, tal
com s'estableix en els articles 3 i 11.4 de la Llei 2/2012.
Aquest compliment de l’estabilitat pressupostaria es informatiu, atès que per acord del
Consell de Ministres de de 6 d’octubre de 2020 s’ha suspès l’aplicació de les regles fiscals
per als exercicis 2020 i 2021.
Segon. Compliment regla de la despesa.
L'article 12 de la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària exigeix també a les entitats Locals que
la variació de despesa no superi la taxa de referència de creixement del PIB, correspon al
Ministeri la seva determinació .
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 econòmics , no supera
la taxa de referència de creixement del Producte Interior Brut (TRCPIB) de mig termini de
l'economia espanyola, modificat, si s'escau, en l'import dels increments permanents i
disminucions de recaptació derivats de canvis normatius.
Per a l’exercici 2020 la regla de la despesa estava suspesa
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2020

2019
Suma dels capítols 1 a 7 de despeses (2)
AJUSTOS Càlcul usos no financers segons el SEC
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(-) Alienació de terrenys i altres inversions reals
(+/-) Inversions realitzades per compte de la corporació local (6)
(+/-) Execució d'Avals
(+) Aportacions de capital
(+/-) Assumpció i cancel·lació de deutes
(+/-) Despeses realitzades en l'exercici pendents d'aplicar al pressupost
(+/-) Pagaments a socis privats realitzats en el marc de les Associacions públic privades
(+/-) Adquisicions amb pagament ajornat
(+/-) Arrendament financer
(+) Préstecs
(-) Mecanisme extraordinari de pagament proveïdors 2012
(-) Inversions realitzades per la corporació local per compte d'una altra administració pública (7)
(+/-) Ajust per grau d'execució de la despesa
(+/-) Altres (Especificar) (5)
Usos no financers termes SEC excepte interessos del deute
(-) Pagaments per transferències (i altres operacions internes) a altres entitats que integren la CL
(+/-) Despesa finançat amb fons finalistes procedents de la Unió Europea o d'altres ad.públiques
Unió Europea
Estat
Comunitat Autònoma
Diputacions
Altres Administracions Publiques
(-) Transferències per fons dels sistemes de finançament (4)

Total de despesa computable de l'exercici

(a) Despesa computable liquidació 2019
(b) Inversions financerament sostenibles 2019
(c) Taxa de referència de creixement del PIB 2019
(d) Augments/Disminucions permanents de recaptació
(e) Límit de la Regla de la despesa (c + d)
(f) Despesa 2020
(g) Inversions financerament sostenibles 2020
(h) Despesa computable 2020

22.063.352,82
22.063.352,82
- 2.695.078,64
-

7.981,73
515.509,26
1.641.486,52
530.101,13

-

305.100,46
1.407.645,45
113.450,34

-

19.368.274,18

-

-

Diferència límit despesa i despesa computable 2020 (e - h)
% increment despesa computable 2020 s/ 2019

18.473.897,24
18.473.897,24
- 1.826.196,25

16.647.700,99

19.368.274,18
2.944.986,04
16.866.716,92
16.866.716,92
16.647.700,99
2.944.986,04
13.702.714,95
3.164.001,97

-

16,57

Aquest reducció e despesa es informatiu, atès que per acord del Consell de Ministres de
de 6 d’octubre de 2020 s’ha suspès l’aplicació de les regles fiscals per als exercicis 2020
i 2021.
Tercer. L’endeutament financer.
L’Ajuntament a 31 de desembre de 2020 no té deute financer
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De les dades detallades en aquest informe se’n desprèn que la liquidació del pressupost de
l’exercici 2020 de l’Ajuntament de Malgrat de Mar :




Es compliria amb l’objectiu d’estabilitat pressupostaria
Es compliria amb la regla de la despesa
L’Ajuntament no te deute financer

Malgrat de Mar,
L’interventor,
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