INFORME DE LA INTERVENCIÓ GENERAL RELATIU AL COMPLIMENT DE
L’OBJECTIU D’ESTABILITAT PRESSUPOSTARIA, DE LA REGLA DE LA
DESPESA I DEL LÍMIT DE L’ENDEUTAMENT AMB MOTIU DE LA
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2018 DEL GRUP CONSOLIDAT DE
L’AJUNTAMENT DE RUBÍ
Amb motiu de l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2018 i 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 en 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 la despesa, límit del deute i
període mitjà de pagaments a proveïdors.
Les dades i càlculs continguts en el present informe es presenten en termes
consolidats d’acord amb la delimitació sectorial que defineix el sistema europeu de
comptes nacionals i regionals (SEC). En el cas de l’Ajuntament de Rubí (article 2.1 de
la LOEPSF) és la següent:
-

Ajuntament de Rubí.
Font del Ferro, S.L.
Promocions Urbanes de Rubí, S.A.

Per la confecció d’aquest informe a nivell consolidat s’han fet servir les dades
facilitades per les empreses municipals, en aquest cas, els comptes anuals de
l’empresa municipal Font del Ferro, SL, aprovats per Consell d’Administració en data
14 de març de 2019; i els comptes anuals de l’empresa municipal Promocions Urbanes
de Rubí, SA, proposades en Consell d’Administració de data 4 d’abril de 2019 i
previstes per aprovar en la Junta General de data 2 de maig de 2019. Per tant els
resultats d’aquesta liquidació queden supeditades a que s’aprovin posteriorment els
comptes de l’empresa PROURSA S.A.
1.- NORMATIVA APLICABLE
-

Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera (LOEPSF).

-

Reial Decret 1463/2007, de data 2 de novembre, que aprova el reglament de
desenvolupament de l’estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les
Entitats Locals.

-

Ordre Ministerials HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen
les obligacions de subministrament d’informació previstes en la LOEPSF.

1

-

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 en els articles 54.7 i 146.1.

-

Manual per al càlcul dels Dèficits en Comptabilitat Nacional adaptat a les
Corporacions Locals, publicat per la Intervenció General de l’Administració de
l’Estat (IGAE).
Guia per la determinació de la Regla de la Despesa de l’article 12 de la
LOEPSF a les Corporacions Locals, publicat per la IGAE.

-

-

Ordre EFC/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela
financera dels ens locals.

-

Nota informativa sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a
l’exercici 2019, publicada per la Direcció General de Política Financera,
Assegurances i Tresor, de data 23 gener de 2019.

-

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

-

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

-

RDL 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les
Comunitats Autònomes i Entitats Locals i altres de caràcter econòmic.

-

Reial Decret Llei 10/2019, de 29 de març, pel qual es prorroga pel 2019 el destí
dels superàvit de les Corporacions Locals per inversions financerament
sostenibles.

-

Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia
de càlcul del període mig de pagaments a proveïdors de les Administracions
Públiques.

2.- COMPLIMENT DE L’OBJECTIU D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA
L’objectiu d’estabilitat pressupostària, s’identifica amb una situació d’equilibri o
superàvit computat al llarg del cicle econòmic, en termes de capacitat de finançament
d’acord amb la definició continguda en el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i
Regionals (SEC-10).
L’article 11.4 de la LPEPSF estableix que les Corporacions Locals hauran de mantenir
una situació d’equilibri o superàvit pressupostari.
El càlcul de la variable capacitat o necessitat de finançament en el marc de les Entitats
Locals, en termes pressupostaris SEC-10, s’obté per la diferència entre els capítols 1 a
7 del Pressupost d’Ingressos i 1 a 7 del Pressupost de Despeses.
Aquesta operació s’ha de calcular a nivell consolidat incloent l’estabilitat dels ens
dependents no generadors d’ingrés de marcat ( en el cas de l’Ajuntament de Rubí, les
dues societats mercantils de capital íntegrament municipal).
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Ateses les diferències de criteri entre la comptabilitat pressupostària i la comptabilitat
nacional es fa necessària la realització d’una sèrie d’ajustaments amb la finalitat
d’adequar la informació pressupostària de l’ens als criteris establerts pel SEC-10.
Aquests ajustaments es faran seguin el “Manual de cálculo del déficit en contabilidad
nacional adaptado a las corporaciones locales” i a la “ Nota sobre cambios
metodológicos de aplicación del nuevo SEC 2010 que afecta a las Cuentas de las
Administraciones Públicas” editat per la IGAE.
PRESSUPOST D'INGRESSOS
+ Cap I. Impostos directes
+ Cap II. Impostos indirectes

Ajuntament

Proursa

40.958.259,04

FFF

0,00

Aportacions
a deduir

Total
0,00 40.958.259,04

Consolidat
40.958.259,04

1.168.585,87

0,00

+ Cap III. Taxes i preus públics

14.537.604,54

69.824,69

+ Cap IV. Transferències corrents

25.425.197,89

802.881,80

331.863,64

643.447,73

0,00

975.311,37

162.375,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 1.699.452,78
0,00
820.551,32 86.457.669,30 1.513.608,89

1.699.452,78
84.944.060,41

+ Cap V. Ingressos patrimonials
+ Cap VI. Alienació d'inversions
+ Cap VII. Transferències de capital
= A) TOTAL INGRESSOS (Cap.I a VII)

PRESSUPOST DE DESPESES

1.661.176,74
38.276,04
84.082.687,72 1.554.430,26

Ajuntament

0,00

0,00

1.168.585,87

0,00

1.168.585,87

81.222,80 14.688.652,03

0,00

14.688.652,03

739.328,52 26.967.408,21 1.351.233,66

25.616.174,55

Proursa

FFF

Aportacions
a deduir

Total

812.936,14

Consolidat

+ Cap I. Despeses de personal

29.302.444,85

677.512,20

619.149,59 30.599.106,64

0,00

30.599.106,64

+ Cap II. Despeses en béns corrents i serveis

30.982.071,71

383.581,98

208.300,99 31.573.954,68

162.375,23

31.411.579,45

235.817,68

51.784,52

127,44

7.215.789,14

0,00

0,00

5.518.563,38

791,14

50.779,27

5.570.133,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

+ Cap III. Despeses financeres
+ Cap IV: Transferències corrents
+ Cap V: Fons de contingencia
+ Cap VI: Inversions reals
+ Cap VII: Transferències de capital

287.729,64

0,00

287.729,64

7.215.789,14 1.351.233,66

5.864.555,48

0,00

0,00

0,00
5.570.133,79

0,00

0,00

= B) TOTAL DESPESES (Cap.I a VII)

73.254.686,76 1.113.669,84

878.357,29 75.246.713,89 1.513.608,89

73.733.105,00

A-B=C) ESTABILITAT/NO ESTABILITAT
= PRESSUPOSTÀRIA

10.828.000,96

-57.805,97

11.210.955,41

440.760,42

0,00

+/- Ajust per no recaptació d'ingressos

-4.200.808,74

+/- Ajust liquidació PIE

445.739,04

+/- Ajust tractament interessos

32.567,25

+/- Ajust despeses pendents d'aplicar

-1.931.462,05

D) TOTAL AJUSTAMENTS SEC -10
C+D=F) ESTABILITAT/NO ESTABILITAT
PRESSUPOSTÀRIA

-5.653.964,50

10.828.000,96

440.760,42

-57.805,97

5.556.990,91

A continuació es desenvolupen els ajustaments que s’han realitzat en l’afectació al
càlcul de l’estabilitat.
Ajustament 1. Registre en comptabilitat nacional d’impostos, taxes i altres
ingressos.
Aquest ajustament es calcula per la diferència entre els drets reconeguts nets i els
efectivament recaptats corresponents als capítols 1 a 3 del pressupost d’ingressos,
tant de l’exercici corrent com tancats.
Recaptació

Drets
reconeguts
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos

40.958.259,04

Corrent
38.046.090,50

Tancats
721.878,13

Total
38.767.968,63

Ajust
-2.190.290,41

1.168.585,87

990.365,59

67.806,44

1.058.172,03

-110.413,84

14.537.604,54

11.966.238,06

671.261,99

12.637.500,05

-1.900.104,49

TOTAL AJUSTAMENT

-4.200.808,74
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Ajustament 2. Liquidacions negatives PIE 2008 i 2009
Les liquidacions negatives de la Participació en els Tributs de l’Estat es registren al
Pressupost com un menor ingrés fins que finalitzi el retorn de les mateixes. Aquest
tractament comptable és contrari al criteri SEC10 ja que, en realitat, el retorn de la
liquidació negativa opera segons la naturalesa d’un préstec. Per tant, aquest
ajustament suposaria un augment de la capacitat de finançament.
-

Retenció liquidació negativa PIE-2008 = 125.937,48 euros.
Retenció liquidació negativa PIE-2009 = 319.801,56 euros.

Ajustament 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 fonamenta aquest
ajustament. L’ajust, es positiu en quant a la capacitat de finançament perquè s’han
aplicat al pressupost més interessos que els que s’han meritat.

Interessos

Cap. 3
(pressupost)
229.126,16

Interessos
meritats
196.558,91

Negatiu

Ajust
Positiu
32.567,25

Total
32.567,25

Ajustament 4. Despeses realitzades en l’exercici i pendents d’aplicar al
Pressupost de Despeses
En comptabilitat nacional, s’aplica el principi de meritament per registrar qualsevol flux
econòmic i , en particular, per les obligacions. L’aplicació d’aquest principi implica el
còmput de qualsevol despesa efectivament realitzada amb independència del moment
en que tingui lloc la seva imputació pressupostària.
El compte 413 “Creditors per operacions pendents d’aplicar al pressupost” recull les
obligacions derivades de despeses realitzades o béns i serveis rebuts, per als quals no
s’ha produït la seva aplicació al pressupost. Per tant, li el saldo final d’aquest compte
és més gran que l’inicial, suposaria un ajust com a major despesa no financera i
conseqüentment menys capacitat de finançament. En cas contrari s’haurien de minorar
les despeses no financeres i donaria lloc a un increment de la capacitat de
finançament. En el cas de l’exercici 2018 el saldo final de les despeses pendents
d’aplicar és superior que l’inicial per tant, s’han de realitzar un ajustament positiu a les
despeses no financeres i per tant, es disminueix la capacitat de finançament.
"Compte 413"
Exercici
2018

Saldo inicial
1.248.100,51

AJUSTAMENTS

Saldo final
3.179.562,56

Negatiu
1.931.462,05

Positiu

TOTAL
1.931.462,05

D’acord amb les càlculs efectuats, s’acompleix l’objectiu d’estabilitat
pressupostària donat que els ingressos no financers ajustats són suficients per
atendre les despeses no financeres ajustades.
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3.- AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA REGLA DE LA DESPESA
L’article 12 de la LOEPSF especifica que “La variació de la despesa computable de
l’Administració Central, de les comunitats autònomes i de les corporacions locals, no
podrà superar la taxa de referència de creixement del producte interior brut de mig
termini de l’economia espanyola.. Correspon al Ministeri d’Economia i Competitivitat
calcular la taxa de referència de creixement del producte interior brut de mig termini de
l’economia espanyola”.
D’acord amb el mateix article anterior, “s’entén per despesa computable als efectes
que preveu l’apartat anterior, les despeses no financeres definides en termes del
Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals, exclosos els interessos del
deute, la despesa no discreccional en prestacions de desocupació, la part de despesa
finançada amb fons finalistes procedents de la Unió Europea o d’altres administracions
públiques i les transferències a les comunitats autònomes i a les corporacions locals
vinculades als sistemes de finançament”.
La regla de la despesa es calcularà comprovant que la variació de la despesa
computable no superi la taxa de referència del creixement del PIB, publicada pel
Ministeri d’Economia i Competitivitat, d’acord amb la metodologia utilitzada per la
Comissió Europea en aplicació de la seva normativa. Aquesta taxa es publicarà en el
informe de situació de l’economia espanyola.
La taxa de referència de creixement del PIB de l’economia espanyola a mig termini per
a la liquidació de l’exercici 2018, aprovada per acord de Consell de Ministres de data 7
de juliol de 2017 és del 2,4%, respecte a la liquidació de l’exercici anterior.

=
(-)
=
(-)
(+/-)
(+/-)
(+/-)
(+/-)
(-)
(-)
=
(-)
(+)

CÀLCUL REGLA DE LA DESPESA LIQUIDACIÓ PRESS. 2018 (Art. 12
Llei Orgànica 2/2012)
A) DESPESA NO FINANCERA (SUMA CAPÍTOLS 1 A 7)
Interessos deute
B) TOTAL DESPESA NO FINANCERA (Excepte interessos del deute)
Alienació d'inversions
Despeses realitzades en l'exercici pendents d'aplicar
Meritament d'interessos
Arrendaments financers
Grau d'execució de la despesa
Despeses finançades amb fons finalistes
Inversions financerament sostenibles
C) DESPESA COMPUTABLE
Increments permanents de recaptació (art.12.4)
Disminucions permanents de recaptació (art.12.4)

=

D) DESPESA COMPUTABLE AJUSTADA any n=Gº computable +/Increment / reducció

a
b

Variació despesa computable
Taxa de referència creixement PIB m/p

Liquidació
Liquidació
exercici 2017 exercici 2018
71.428.053,67 73.733.105,00
416.606,96
287.729,64
71.011.446,71 73.445.375,36
-3.734.894,51
-20.115,92
-50.761,59

1.931.462,05

-7.628.116,82
-372.541,67
59.205.016,20

-7.985.289,60
-3.318.067,70
64.044.582,24

-28.897,87

637.327,28
64.681.909,52
9,3%
2,4%

COMPLEIX / INCOMPLEIX LA REGLA DE LA DESPESA b>a

-4.055.972,93

En conseqüència, amb base en els càlculs detallats, la taxa d’increment de la despesa
computable ajustada de la liquidació de l’exercici 2018 respecte a la de l’exercici 2017
ha augmentat en un 9,3%, import superior a límit de referència de creixement del
Producte Interior Brut a mig termini situada per al 2018 en un 2,4%, per tant, no
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s’acompleix l’objectiu de la regla de la despesa per a la liquidació de l’exercici
2018.
Davant l’incompliment de la regla de la despesa s’informa que s’haurà d’aprovar un Pla
Econòmic Financer de conformitat amb allò establert als articles 21 i 23 de la LOEPSF
i a l’article 9 de l’ordre HAP 2105/2012 d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes en la LOEPSF. El pla econòmic
i financer està previst en la normativa esmentada per acreditar el caràcter puntual de
situacions de necessitat de finançament o inestabilitat pressupostària (incompliment de
l’objectiu d’estabilitat pressupostària o de la regla de la despesa).
El pla pressupostari haurà de ser aprovat pel Ple de la Corporació i s’ha d’acreditar
mitjançant la tramesa al Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda del
mateix, tot atenent als formularis disponibles a la plataforma del Ministeri.

4.- AVALUACIÓ DE L’ESTALVI NET I EL LÍMIT DEL DEUTE
ESTALVI NET
La ràtio legal de l’estalvi net, junt amb el Romanent de Tresoreria i el nivell del Deute
viu, és l’indicador de major importància, ja que la informació que subministra posa de
manifest la solvència de la Corporació, és a dir, l’equilibri bàsic que ha d’existir entre
ingressos i despeses corrents per no incórrer en romanents de tresoreria negatius que
generin la falta de liquiditat, i en última instància, tensions a la Tresoreria municipal, i
per tant l’impagament o retard de les seves obligacions. Així mateix, és un indicador de
capacitat futura d’endeutament i una variable clau per l’equilibri i capacitat financera..
La ràtio legal d’estalvi (estalvi net) es determina amb caràcter general deduint als drets
liquidats nets per operacions corrents les obligacions reconegudes netes per
operacions corrents de l’exercici.
L’article 53 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals disposa:
“ S’entendrà per estalvi net de les Entitats Locals i els seus organismes autònoms de
caràcter administratiu la diferència entre els drets liquidats pels capítols un a cinc,
ambdós inclosos de l’estat d’ingressos, i de les obligacions reconegudes pels capítols,
un, dos i quadre de l’estat de despeses, minorada en l’import d’una anualitat teòrica
d’amortització de l’operació projectada i de cadascun dels préstecs i emprèstits propis i
avalats a tercers pendents de reemborsament”.
L’estalvi net que presenta l’Ajuntament de Rubí per a l’exercici 2018 és el següent:
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Drets Reconeguts nets 2018 capítols 1 a 5 ajustats
(menys art. 35 i conc. 396 i 397)

82.131.408,66

Obligacions reconegudes netes 2018 capítols 1,2 i 4

67.500.305,70

Obligacions finançades amb RLT (1 a 4)

4.023.328,53

ESTALVI BRUT

18.654.431,49

Import anualitat teòrica d'amortització

2.449.381,81

Estalvi Net

16.205.049,68

Ràtio d'estalvi Net (EN / DRN corrent)

19,73

Conseqüentment, amb tot l’exposat amb anterioritat, i per mantenir una coherència
amb l’objectiu d’obtenir un diagnòstic de la veritable situació de l’ens, cal practicar, a
les ràtios obtingudes segons el sistema comptable, els ajustos en relació a les
operacions pendents d’aplicació (compte 413).

Drets Reconeguts nets 2018 capítols 1 a 5 ajustats (menys art.
35 i conc. 396 i 397)

82.131.408,66

Obligacions reconegudes netes 2018 capítols 1,2 i 4

67.500.305,70

Obligacions finançades amb RLT (1 a 4)

4.023.328,53

Operacions pendents d'aplicar del cap. 1 a cap.4 (compte 413)

3.177.021,56

ESTALVI BRUT

15.477.409,93

Import anualitat teòrica d'amortització

2.449.381,81

Estalvi Net
Ràtio d'estalvi Net (EN / DRN corrent)

13.028.028,12
15,86

L’Ajuntament de Rubí, igual que en la liquidació de l’exercici anterior, presenta estalvi
net positiu que en termes absoluts ascendeix a 26.205.049,68 euros. Si ajustem les
despeses corrents pendents d’aplicar a pressupost 2018 les quals ascendeixen a
3.177.021,56 aquest es situa en 13.028.028,12 euros.
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DEUTE VIU
La LOEPSF, determina els límits d’endeutament de les administracions locals.
Concretament en el seu article 13 estableix que:
“1. El volum de deute públic, definida d’acord amb el Protocol sobre procediment de
dèficit excessiu, del conjunt d’administracions Públiques no podrà superar el 60% del
producte interior brut nacional expressat en termes nominals, o en que s’estableixi per
normativa europea. Aquest límit es distribuirà d’acord amb el següents percentatges,
expressats en termes nominals del producte interior brut nacional: 44% per
l’administració central, 13% per al conjunt de comunitats autònomes i 3% per al
conjunt de les administracions locals...
2. L’administració pública que superi el límit de deute públic no podrà realitzar
operacions d’endeutament net”.
D’acord amb la nota informativa sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a
l’exercici 2019, emesa per la Direcció General de Política Financera, Assegurances i
Tresor, per poder concertar noves operacions de crèdit per inversions, s’han de
complir les següents condicions:
-

-

Que la ràtio delga d’estalvi net, prevista a l’article 3.1 a) de l’Ordre
ECF/138/2007, calculada a partir de la liquidació de l’exercici 2018, tingui signe
positiu.
Si la ràtio legal del deute viu prevista a l’article 3.1 b) de l’Ordre ECF/138/2007,
calculada a partir de la liquidació de l’exercici 2018, és superior a un 75% però
no superior al 110% es troba subjecta a règim d’autorització, si no és superior
al 75% només està subjecta al règim de comunicació.

+ Deute viu a 31 de desembre de 2018
+ Deute viu Proursa 31/12/2018
= Deute viu consolidat a 31/12/2018

10.777.485,64
4.050.160,96
14.827.646,60

Ingressos corrents consolidats ajustats

82.954.505,31

RATI DEL DEUTE VIU a 31/12/2018

17,87%

Així doncs, el rati de deute viu municipal a nivell consolidat de la liquidació de l’exercici
2018 és del 17,87%, per tant, per sota del límit legal establert que es situa en el 75%
d’acord amb la disposició final trigèsima primera de la Llei 17/2012 de 27 de desembre
de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’exercici 2013.
Atenent als càlculs efectuats, l’Ajuntament de Rubí presenta estalvi net positiu i un
endeutament inferior al 75 per cent dels seus ingressos corrent, el que significa que no
ha d’aprovar ni executar cap Pla de Sanejament.

5.- PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT
El capítol II el Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, desenvolupa la metodologia de
càlcul del període mig de pagaments a proveïdors de les Administracions Públiques,
que està integrat pel període mitjà de pagaments global a proveïdors i el període mitjà
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de pagament de cada entitat, les factures que s’han de tenir en compte per calcular el
període mitjà de pagament a proveïdors, la manera en què s’ha de fer la publicitat del
període mitjà de pagament a proveïdors i el seguiment que n’ha d’efectuar el Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques.
S’entén per nombre de dies de pagaments els dies naturals transcorreguts des de:
Els trenta posteriors a la data d’entrada de la factura en el registre administratiu,
segons consti en el registre comptable de factures o sistema equivalent, o des de la
data d’aprovació de la certificació mensual d’obra, segons correspongui, fins a la data
de pagament material per part de l’administració. El període mitjà de pagament a
proveïdors no pot ser superior a 30 dies.
A partir de 1 d’abril de l’exercici 2018, queda modificat l’inici del comput del “número de
dies pagament” i el número de dies pendents de pagament”, d’acord amb el que
determina el Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre que modifica el Reial Decret
635/2014, de 25 de juliol. Amb la modificació introduïda, el càlcul del PMP començarà
a comptar, amb caràcter general, a partir de l’aprovació de les factures o certificacions,
i no, com fins ara, que es produïa des de els 30 dies següents a l’entrada de les
mateixes.
D’acord amb la metodologia establerta al RD 635/2014, és el següent:
Període mig de pagament global
Període mig de pagament global primer trimestre
Període mig de pagament global segon trimestre
Període mig de pagament global tercer trimestre
Període mig de pagament global quart trimestre

Dies
17,90
17,08
25,38
8,75

En conseqüència, l’Ajuntament de Rubí, en termes globals de Sector Públic, es
compleix l’objectiu de Període Mitjà de Pagament.

6.- CONCLUSIONS.
-

L’ajuntament de Rubí, l’Ajuntament de Rubí, en termes consolidats, presenta
una capacitat de finançament ajustada de 5.556.990,91 euros. Per tant, es
compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària a l’haver assolit un superàvit
en termes de capacitat de finançament d’acord amb el Sistema Europeu de
Comptes Nacionals i Regionals.

-

La variació de la despesa computable de l’exercici 2018 respecte de l’exercici
2017, ha estat del 9,3%. Considerant que l’objectiu de la regla de la despesa
limita el creixement de la despesa computable per a l’exercici 2018 al 2,4%,
l’Ajuntament de Rubí no ha complert l’objectiu de la regla de la despesa i
haurà de fer un Pla Econòmic i Financer tal com ja es fa referència en l’apartat
corresponent.

-

L’estalvi Net que presenta l’Ajuntament de Rubí en la liquidació de l’exercici
2018 és positiu en 16.205.049,68 euros, el que representa un 19,73% dels
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ingressos corrents. Si bé, ajustant aquests imports amb les despeses pendents
d’aplicar del pressupost corrent, aquest es situaria en 13.028.028,12 euros i en
un 15,86%.
-

El rati del deute viu municipal a nivell consolidat de l’exercici 2018 és del
17,87%, per tant, per sota de límit legal establert que es situa en el 75%.

-

D’acord amb les dades enviades al Ministeri, l’Ajuntament de Rubí ha complert
amb el termini legal de pagament de 30 dies durant els 4 trimestres de l’exercici
2018.

La qual cosa informo als efectes corresponents,

Rubí, 29 d’abril de 2019

La interventora,

Signat: Sandra Cerdà Gómez
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