INFORME DE LA INTERVENCIÓ GENERAL RELATIU AL COMPLIMENT DE
L’OBJECTIU D’ESTABILITAT PRESSUPOSTARIA DEL PRESSUPOST
2020 DEL GRUP CONSOLIDAT DE L’AJUNTAMENT DE RUBÍ

Sandra Cerdà Gómez, Interventora d'aquest Ajuntament,
Amb motiu de l’aprovació del pressupost de l’exercici 2020 i en compliment del previst
en 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, emeto el següent informe:
1. FONAMENTS

Aquest informe es realitzat per tal de donar compliment al que disposa la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i l’article
16.2 del RD 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.
La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Financera, en endavant LOEPSF,

Pressupostària i Sostenibilitat

estableix entre els seus objectius garantir la

sostenibilitat financera de totes les Administracions Públiques. Es per aquest motiu
que l’elaboració, aprovació i execució dels Pressupostos i demés actuacions que
afectin les despeses o ingressos dels Ens Locals es realitzaran en un marc d’estabilitat
pressupostària, coherent amb la normativa europea.
S’entendrà per estabilitat pressupostària de les Administracions Públiques la situació
d’equilibri o superàvit estructural.
D’acord amb l’article 16.2 del Reial decret 1463/2007, l’Interventor Local elevarà al Ple
un informe sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de la regla de
la despesa i del límit de deute públic. Aquest informe s’emetrà amb caràcter

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.
L’Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la qual es modifica l’Ordre
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, modifica l’article 15.3 i elimina l’obligació de remetre
l’informe d’intervenció del compliment de la regla de la despesa abans del 31 de gener
de cada exercici amb motiu de l’aprovació del Pressupost municipal. Encara que la
norma eximeix de la verificació del compliment de la regla de la despesa en l’aprovació
del pressupost, per criteri de prudència, es recomana l’avaluació d’aquesta magnitud
en l’aprovació del pressupost donat que, a la liquidació de pressupost sí que és
d’obligat compliment. A més, d’acord amb l’article 30 de la LOEPSF, sí que s’ha
d’avaluar l’acompliment del sostre de despesa no financera.
En el cas de que el resultat de l’avaluació de l’objectiu d’Estabilitat Pressupostària sigui
d’incompliment, l’Ens Local formularà un Pla Econòmic-Financer de conformitat amb
allò disposat als articles 21 i 23 de la LOEPSF que permeti en l’any en curs i el
següent el compliment del citat objectiu.

2. LEGISLACIÓ APLICABLE
-

Articles 3, 11, 12, 21 i 23 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

-

L’article 16.2 del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova
el Reglament de Desenvolupament del a Llei 18/2001, de 12 de novembre,
d’Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les Entitats Locals.

-

Articles 51 a 53 del Text Refós de la Llei Reguladora del es Hisendes Locals,
aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

-

Reglament (UE) Núm. 549/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de
maig de 2013, relatiu al Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals de
la Unió Europea (SEC-10).

-

Guia per a la determinació de la Regla de la Despesa de l’article 12 de la Llei
Orgànica 2/2012, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financer a per a
Corporacions Locals (IGAE).

3. PERÍMETRE DE CONSOLIDACIÓ
El perímetre de consolidació d’aquest municipi està format pel propi Ajuntament i les
seves entitats dependents:
-

Societat Municipal Font del Ferro, S.L.

-

Societat Municipal Promocions Urbanes de Rubí, S.A.

4. PLA ECONÒMIC I FINANCER APROVAT PEL PERÍODE 2019-2020
De la liquidació del pressupost 2019 es va informar que es complia l’estabilitat
pressupostària i el límit legal d’endeutament però en canvi, es trencava la regla de la
despesa, d’acord amb el que estableix la LOEPSF. Com a conseqüència d’aquest fet,
es va aprovar per part del Ple, amb data 26.09.2019, un pla econòmic i financer pel
període 2019-2020 per corregir aquest incompliment.
Per tant l’execució de pressupost 2019 i l’elaboració i execució del pressupost 2020
estan condicionats al compliment del Pla econòmic i financer aprovat.

S’ha de tenir en compte que, d’acord amb la normativa vigent en matèria d’estabilitat
pressupostària, en el cas d’incompliment de les regles fiscals en el moment de la
liquidació del pressupost del primer exercici del pla econòmic i financer (2019),
s’hauran d’adoptar les mesures de gestió pressupostària necessàries per evitar
l’incompliment en el segon exercici del pla.
En el cas d’incompliment en el moment de la liquidació del pressupost del segon
exercici del pla (exercici 2020), cal que el Ple aprovi un nou pla econòmic i financer per
a l’exercici en curs (l’exercici en què s’aprova la liquidació del segon exercici del pla
inicial) i el següent.

Ha de tenir-se en compte que, l'article 28 de Llei 19/2013, de 9 de desembre, de
Transparència, accés a la Informació Pública i Bon Govern, estableix que, constitueix
infracció molt greu en matèria de gestió pressupostària:
(...)
-La no adopció de les mesures previstes en els plans econòmic-financers i de
reequilibri, segons correspongui, previstos en els articles 21 i 22 de la LOEPSF.
En cas de falta de presentació, falta d’aprovació o d’incompliment del pla econòmic
financer l’Ajuntament haurà d’efectuar les mesures coercitives previstes a l’article 25
de la LOEPSF:
a) Aprovar en el termini de 15 dies des de que es produeixi l’incompliment, la no
disponibilitat de crèdits i efectuar la corresponent retenció de crèdits, que garanteixi el
compliment de l’objectiu establert. Aquest acord haurà de detallar les mesures de
reducció de despesa corresponents i identificar el crèdit pressupostari afectat, no
podent ser revocat durant l’exercici pressupostari en el que s’aprovi o fins l’adopció de
mesures que garanteixin el compliment de l’objectiu establert, ni donar lloc a un
increment de la despesa registrada i a tal efecte aquesta informació serà objecte de
seguiment específic.
b) Constituir, quan es sol·liciti pel Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,
un dipòsit amb interessos al Banc d’Espanya equivalent al 0,2% del seu Producte
Interior Brut nominal, i transcorreguts 6 mesos des de la constitució sense que s’hagi
presentat o aprovat el pla, o no s’haguessin aplicat les mesures es podrà convertir el
dipòsit en multa coercitiva.
De no adoptar-se alguna de les mesures previstes en l’apartat a) o en cas de resultar
insuficients el Govern podrà acordar l’enviament, sota la direcció del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas, de una comissió d’experts per valorar la
situació econòmico-pressupostaria i proposar mesures que seran d’obligat compliment
per l’administració incomplidora i en cas de persistència, seran aplicables les mesures
de compliment forçós de l’article 26 de la LOEPSF.

5. 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).

El càlcul de la variable capacitat o necessitat de finançament en el marc de les Entitats
Locals, en termes pressupostaris SEC-10, s’ha de calcular a nivell consolidat incloent
l’estabilitat dels ens dependents no generadores d’ingressos de mercat.
Pressupost 2020

EMPRESES MUNICIPALS

INGRESSOS

I

Impostos Directes

Ajuntament

Proursa

FFF

CONSOLIDACIÓ
APORTACIONS
A DEDUIR

TOTAL

TOTAL
CONSOLIDAT

40.260.600,00

0,00

0,00 40.260.600,00

975.000,00

0,00

0,00

III Taxes i altres ingressos

13.371.438,44

37.896,21

384.480,41 13.793.815,06

100.000,00 13.693.815,06

IV Transferències corrents

25.556.094,63

961.403,42

743.197,12 27.260.695,17

1.498.814,46 25.761.880,71

787.050,60

381.197,96

0,00

1.168.248,56

146.867,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.400,00

182.146,72

0,00

184.546,72

100.000,00

84.546,72

II Impostos Indirectes

V Ingressos Patrimonials
VI Alienació invers reals
VIITransferencies de capital
A) TOTAL INGRESSOS NO
FINANCERS

80.952.583,67

975.000,00

1.562.644,31 1.127.677,53 83.642.905,51

EMPRESES MUNICIPALS

DESPESES

975.000,00

1.021.381,52

1.845.681,50 81.797.224,01

CONSOLIDACIÓ
APORTACIONS
A DEDUIR

TOTAL
CONSOLIDAT

Proursa

Despeses de Personal

32.312.305,88

827.612,91

920.332,28 34.060.251,07

0,00 34.060.251,07

II Béns corrents i serveis

37.539.804,27

360.022,88

207.345,25 38.107.172,40

246.867,04 37.860.305,36

III Despeses financieres
IV Transferencies corrents
V Fons de contingència
VI Inversions reals
VII Transferencies de capital
B) TOTAL DESPESA NO
FINANCERA

TOTAL

0,00

Ajuntam ent

I

FFF

0,00 40.260.600,00

321.960,16

46.292,24

0,00

368.252,40

0,00

368.252,40

8.399.052,59

0,00

0,00

8.399.052,59

1.498.814,46

6.900.238,13

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

100.000,00

2.286.008,98

0,00

0,00

2.286.008,98

0,00

2.286.008,98

100.000,00

100.000,00

0,00

200.000,00

100.000,00

100.000,00

81.059.131,88

1.333.928,03 1.127.677,53 83.520.737,44

1.845.681,50 81.675.055,94

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 calculo 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.

A - B = C) CAPACITAT DE
FINANÇAMENT

-106.548,21

228.716,28

0,00

122.168,07

-3.150.618,95

0,00

0,00

-3.150.618,95

445.739,04

0,00

0,00

445.739,04

445.739,04

4.509.233,16

0,00

0,00

4.509.233,16

4.509.233,16

26.005,40

0,00

0,00

26.005,40

26.005,40

D) TOTAL AJUSTOS SEC -10

1.830.358,65

0,00

0,00

1.830.358,65

0,00

1.830.358,65

C+ D = F) CAPACITAT DE
FINANÇAMENT AJUSTADA

1.723.810,44

228.716,28

0,00

1.952.526,72

0,00

1.952.526,72

Ajust per no recaptació d'ingressos
Ajust liquidació PIE
Ajust inexecució
Tractament interessos

0,00

122.168,07

-3.150.618,95

La capacitat de finançament ascendeix a 1.952.526,72 euros.
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.

És la diferència entre la recaptació efectiva estimada i els ingressos de capítol I a III
pressupostats. Per a l’exercici 2020 no es coneix els drets recaptats, només partim de
l’estimació dels drets reconeguts, per tant, per estimar el percentatge de l’ajust s’ha
analitzat el comportament dels tres exercicis anteriors liquidats liquidat.

Prev inicial
2020
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos

% recapt.

Prev.recapt.

Import ajust

40.260.600,00

96,93%

39.024.570,19

-1.236.029,81

975.000,00

103,98%

1.013.773,77

38.773,77

13.371.438,44

85,39%

11.418.075,53

-1.953.362,91

Total ajustament

-3.150.618,95

Ajustament 2. Liquidacions negatives PIE 2008 i 2009

Aquest ajust correspon a les quotes de devolució per a 2020 de les liquidacions
negatives de la participació en els ingressos de l’Estat en els exercicis 2008 i 2009,
que representen un deute amb l’Estat.
-

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

-

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

Ajustament 3. Ajustament per no execució
L’ajust de no execució exclou del càlcul de la capacitat o necessitats de finançament
aquelles despeses o ingressos que per les seves característiques i naturalesa són de
difícil execució a l’any que correspon el pressupost. S’agafa com a referència la
mitjana d’inexecució dels exercicis anteriors ajustada.

Pressupost 2020
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 6
Capítol 7
TOTAL AJUSTAMENT

Crèdits inicials
32.312.305,88
37.539.804,27
321.960,16
8.399.052,59
100.000,00
2.286.008,98
100.000,00

mitja execució 3
anys
100,96%
91,29%
57,67%
90,19%
0,00%
100,00%
0,00%

Prev.execució
32.165.096,65
34.268.621,28
185.683,84
7.575.487,98
0,00
2.305.008,98
100.000,00

Ajust
-147.209,23
-3.271.182,99
-136.276,32
-823.564,61
-150.000,00
19.000,00
0
-4.509.233,16

Ajustament 4. Tractament interessos préstecs
En la comptabilitat pressupostaria els interessos s’apliquen al pressupost en el
moment del seu venciment, mentre que en la comptabilitat nacional es registren les
quantitats meritades durant l’exercici amb independència de quan es registra el
pagament.

Previsió exercici 2020
Interessos préstecs

Cap. 3
(pressupost)
173.136,38

Interessos
meritats
147.130,98

Ajustament
Negatiu
Positiu
26.005,40

D’acord amb les càlculs efectuats, s’acompleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària en
1.952.526,72 euros donat que els ingressos no financers ajustats són suficients per
atendre les despeses no financeres ajustades.

6. COMPLIMENT DE LA REGLA DE LA DESPESA

Pel que fa al compliment de la Regla de la Despesa, i vistos els articles 10 i 11 de
l’Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la que es modifica l’Ordre
HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, la Intervenció informarà sobre el compliment o
incompliment de la Regla de la Despesa en el moment d’aprovar la liquidació del
pressupost, no obstant, valorarà si aquest objectiu s’acompleix o no trimestralment i en
el moment de l’aprovació del pressupost.
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
al Pressupost de l’exercici 2020 és del 2,8%, de manera que la despesa computable
de l’ens en aquest exercici que es pressuposta, no podrà augmentar per sobre de la
mateixa.
D’acord amb els càlculs efectuats el límit màxim de despesa computable per a
l’exercici 2020 és 67.325.296,64 euros. S’ha elaborat atenent a les estimacions de
liquidació incloses en el Pla Econòmic i Financer aprovat pel període 2019-2020.

ESTIMACIÓ LIQUIDACIÓ 2019
Despesa no financera
Interessos del deute
Despesa no financera sense interessos
Ajustaments
Arrendaments financers

Ajuntament
79.119.419,14
235.817,68
78.883.601,46
-13.759.976,93

FFF
Proursa
Consolidació
820.551,32 1.112.878,70
1.513.608,89
127,44
51.784,52
820.423,88 1.061.094,18
1.513.608,89
0,00
0,00

TOTAL
79.539.240,27
287.729,64
79.251.510,63
-13.759.976,93

79.710,27

79.710,27

Despeses finançades amb fons finalistes

-8.104.847,00

-8.104.847,00

Inversions financerament sostenibles

-5.734.840,20

-5.734.840,20

Consolidació
Despesa computable ajustada estimada

65.123.624,53

820.423,88 1.061.094,18

1.513.608,89

0,00
65.491.533,70

Taxa referència
Despesa computable x taxa referència

2,80%
66.947.086,01

2,80%
2,80%
843.395,75 1.090.804,82

2,80%
1.555.989,94

2,80%
67.325.296,64

Limit regla de la despesa pressupost 2020

66.947.086,01

843.395,75 1.090.804,82

1.555.989,94

67.325.296,64

FFF
Proursa
Consolidació
1.127.677,53 1.333.928,03
1.845.681,50
46.292,24
1.127.677,53 1.287.635,79
1.845.681,50

A continuació es calcula la despesa computable de l’exercici 2020:
PREVISIONS INICIALS 2020
Despesa no financera
Interessos del deute
Despesa no financera sense interessos
Despesa finançada amb fons finalistes
Ajustament d'inexecució
Arrendaments financers
TOTAL DESPESA COMPUTABLE
Disminucions permanents de recaptació
TOTAL DESPESA COMPUTABLE AJUSTADA

Ajuntament
81.059.131,88
321.960,16
80.737.171,72
-7.751.106,07
-4.372.956,84
-93.948,41
68.519.160,40
192.631,11
68.711.791,51

COMPLIMENT/INCOMPLIMENT

-1.764.705,50

1.127.677,53 1.287.635,79

1.845.681,50

1.127.677,53 1.287.635,79

1.845.681,50

TOTAL
81.675.055,94
368.252,40
81.306.803,54
-7.751.106,07
-4.372.956,84
-93.948,41
69.088.792,22
192.631,11
69.281.423,33

-289.691,56

-1.956.126,69

-284.281,78

-196.830,97

En conseqüència, amb base en els càlculs detallats, la despesa computable prevista
supera en 1.956.126,69 euros el límit de despesa computable, per tant, si aquestes
previsions es confirmen no es compliria l’objectiu de la Regla de la Despesa d’acord
amb l’article 12 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.
L’article 30 de la LOEPSF, estableix que l’Estat, les Comunitats Autònomes i les
Corporacions Locals aprovaran, en els seus respectius àmbits, un límit màxim de
despesa no financera coherent amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i la regla de
la despesa, que marcarà el sostre d’assignació de recursos en els seus pressupostos.
D’acord amb els càlculs efectuats, a l’informe econòmic i financer, sobre el sostre de
despesa no financera del pressupost 2020, el límit màxim de despesa no financera
(sostre de despesa) es situa en 67.325.296,64 euros. Per tant, la despesa no
financera de l’exercici 2020 ajustada en termes SEC no podrà sobrepassar aquest
límit. Per altra banda, en el mateix informe també es calculen les despeses no
financeres ajustades previstes per al pressupost 2020, les quals ascendeixen a
69.281.423,33 euros. A la vista d’aquest càlcul, s’informa desfavorablement
respecte l’aprovació del límit màxim de despesa no financera, perquè hi ha un
risc d’incompliment de la regla de la despesa en la liquidació pressupostària de
l’exercici 2020.

7. COMPLIMENT DEL LÍMIT DEL DEUTE
De conformitat amb allò establert a l’article 13 de la LOEPSF, les entitats locals tindran
l’obligació de no sobrepassar el límit del Deute públic del 2,5% del PIB per a l’exercici
2020.
Considerant que per l’Administració Local no s’ha establert en termes d’ingressos no
financers aquest objectiu, i que en conseqüència resulten d’aplicació els que ja
establia el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals en el seu article
53, s’efectua aquest càlcul a l’efecte de determinar si la corporació compleix amb
l’objectiu de deute públic.

+
+
=

RATI LEGAL DEUTE VIU
Previsió del deute viu consolidat a
data 31 de desembre de 2019
Import operacions projectades durant
l'exercici 2020
Amortització projectada durant
l'exercici 2020
Deute viu consolidat previst a
31/12/2020

INGRESSOS CORRENTS 2018 ajustats
RATI DEL DEUTE VIU previst a data
31/12/2019

12.619.373,41
2.215.053,35
2.337.221,42
12.497.205,34
82.954.505,31

15,06%

El rati de deute viu municipal a nivell consolidat previst per a finals de l’exercici 2020
és del 15,06 %, (calculat sobre els ingressos corrents liquidats a l’exercici 2018) 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, no preveient-se el seu increment per a
l’exercici 2020.
8. CONCLUSIONS
Vistos els càlculs efectuats i amb motiu de l’aprovació del pressupost 2020 de
l’Ajuntament de Rubí a nivell consolidat cal informar, d’acord amb el RD 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, del següents resultat:
a. Que la corporació compleix amb l’objectiu d’Estabilitat Pressupostària entès
com la situació d’equilibri o de superàvit en termes de capacitat de finançament
d’acord amb la definició continguda en el SEC-10.
b. Es detecta un risc d’incompliment de la Regla de la Despesa per a l’exercici
2020. Caldrà fer un seguiment acurat de l’execució del pressupost 2020 i en el
cas que es confirmés el trencament, prendre les mesures correctores
coercitives previstes en l’article 25 de la LOEPSF.

c. Que la Corporació compleix amb l’objectiu del límit del deute d’acord amb la
normativa vigent.

A Rubí, a data de la signatura del document

La interventora

Sandra Cerdà Gómez

