INFORME DE LA INTERVENCIÓ GENERAL

Assumpte: Avaluació de l'objectiu de l’estabilitat pressupostària de la Liquidació del
Pressupost General Consolidat, exercici 2016.

De conformitat amb que preveu l’article 16 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre,
pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei General d'Estabilitat
Pressupostària en aplicació a les Hisendes Locals, en relació a la Liquidació del Pressupost
General Consolidat, exercici 2016. Així com el que disposa la Llei Orgànica 2/2012, de
27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF), i l’article 16.4
c) de l’Ordre Ministerial HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes a la LOEPSF, s’informa el següent
en relació amb el compliment els objectius d’estabilitat pressupostària, de la regla de
despesa i del límit del deute amb motiu de l’aprovació de la liquidació de pressupost de
2016.
1. LEGISLACIÓ APLICABLE:
1.1. Normativa general
a. Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, (TRLRHL) pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en relació al principi d'Estabilitat
Pressupostària (articles 54.7 i 146.1).
b. Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol ! del Títol
VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals.
c. Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, per la que es modifica l’Ordre
EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s’aprova l’estructura dels
pressupostos de les entitats locals
d. Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela
financera, modificada per la Resolució ECO/2873/2014, de 16 de desembre
e. Llei 17/2012, de 27 de desembre, de pressupostos generals de l’Estats per a l’any
2013, modificada pel RDL 4/2013, de 22 de febrer.
f. Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, sobre el control del deute comercial en el
sector públic.
g. Llei 27/2013, de 27 de desembre, sobre racionalització i sostenibilitat de
l’Administració Local.
h. RDL 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les
comunitats autònomes i entitats locals i altres de caràcter econòmic.
1.2. Normativa específica.
a. Reforma de l’article 135 de la Constitució Espanyola, de 27 de setembre de 2011
b. Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, modificada per al Llei Orgànica 4/2012, de 28 de desembre.
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c. Reial decret 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 ampliació a les entitats locals.
d. Ordre HAP/2012/2014, de 7 de novembre , per la que es modifica l’ordre
HAP/20105/2012, d’1 d’octubre per la que es desenvolupen les obligacions de
subministrament d’informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
e. Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel que es desenvolupa la metodologia de
càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques.
f. Manual del Càlcul del dèficit en Comptabilitat Nacional adaptat a les Corporacions
Locals, Publicat per la IGAE, Ministeri d'Economia i Hisenda.
g. Manual del SEC-95 sobre el Dèficit Públic i deute públic, Publicat per EUROSTAT.
h. Acord del Consell de Ministres de 10 de juliol de 2015 pel qual es fixen els objectiu
d’estabilitat pressupostària i de deute públic pel conjunt de les administracions
públiques i cadascun dels seus subsectors pel període 2015-2017.
i. Nota informativa 1/2016 del Ministeri d’hisenda i administracions públiques de
recomanació tècnica de la intervenció general de l’administració de l’estat sobre la
utilització del compte 413 “creditors per operacions pendents d’aplicar al pressupost”
del pla general de comptabilitat pública adaptat a l’administració local.

2. DEFINICIÓ LEGAL DE L’OBJECTIU D'ESTABILITAT SEGONS SEC-95
El SEC-95 és el sistema europeu de comptes vigent per a l’Unió Europea. La Comptabilitat
Nacional és l’encarregada de reflectir i enregistrar l'activitat econòmica nacional, regional
o territorial en el seu conjunt, amb diversos nivells d’agregació, i en relació amb la resta
d'economies. Algunes de les magnituds i saldos dels Comptes Nacionals són les magnituds
macroeconòmiques que anomenem, com el PNB., el PIB., la RN., etc., que serveixen per
analitzar els resultats i fixar els objectius de les polítiques econòmiques.
La paraula CAPACITAT/NECESSITAT de finançament d’aquests saldos o magnituds
serveix per fixar els objectius de la política fiscal i pressupostària europea, basada en
l'equilibri o estabilitat.
I, els resultats de la política fiscal i pressupostària es mesuren amb aquest concepte, amb la
paraula CAPACITAT, identificant a SUPERÀVIT de finançament i, DÈFICIT amb la
NECESSITAT de finançament.
3. AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE L’OBJECTIU D’ESTABILITAT.
D’acord amb l’apartat segon de l’article 16 del RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’estabilitat
pressupostària en la seva aplicació a les entitats locals, la Intervenció local ha d’elevar al
Ple un informe sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat de la mateixa entitat local i
dels seus organismes i entitats dependents. L’informe s’ha d’emetre amb caràcter
independent i s’ha d’incorporar als que preveuen 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 a la seva liquidació.
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L’interventor local ha de detallar 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 un
informe sobre els estats financers, una vegada aprovats per l’òrgan competent, de
cadascuna de les entitats dependents de l’article 4.2 del present 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 les Entitats
Locals o a 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.

4. REGLA DE LA CAPACITAT/ NECESSITAT DE FINANÇAMENT.
4.1. Liquidació del Pressupost Consolidat 2016 abans dels ajustos SEC-95.
De la comparació de les liquidacions dels capítols 1 a 7 de l'estat d'ingressos i despeses
(Saldo Pressupostari no Financer) abans dels ajustos SEC-95, en termes consolidats,
s’observa una capacitat de finançament (superàvit) de segons el quadrant següent,

D’aquest relació es pot observar com totes les entitats per si mateixes, i en el consolidat,
presenten superàvit abans de l’aplicació dels ajustos SEC-95.

4.2. Liquidació del Pressupost Consolidat any 2016 desprès dels ajustos SEC95. Càlcul del superàvit/dèficit pressupostari en termes SEC95
La normativa actual exigeix el compliment del principi d’estabilitat en termes de
Comptabilitat Nacional o SEC95 (capacitat o necessitat de finançament) tant en el
pressupost inicial, com al modificat i al liquidat, així com a les altres actuacions que afectin
a Ingressos o Despeses.
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4.2.1.

Ajust per la recaptació d’ingressos.

En els capítols 1, 2 i 3 dels estats d'ingressos s’aplica del criteri de caixa, es dir, (ingressos
recaptats durant l’exercici, exercicis de corrent i tancats, i els impostos cedits d’acord amb
la recaptació de l'exercici, qualsevol que sigui l’exercici anterior del que pugui procedir).
Obtenint les següents dades en relació als ens municipals,

(Segons el modelatge del Manual del Càlcul del dèficit en Comptabilitat Nacional. IGAE. Ministeri d'Economia i Hisenda)

4.2.2.
Ajust per liquidacions negatives de la participació en tributs de
l’estat.
El tractament comptable que reben al pressupost inicial aquestes liquidacions negatives és
totalment contrari al SEC-95, on serien considerades una devolució d’ingressos en el
moment de la liquidació, i el seu aplaçament, un simple endeutament.
Per tant, les devolucions d’ingressos del capítol 4 generades pels retorns d’aquests
“préstecs” cal ajustar-les al pressupost inicial, modificacions i liquidacions, al ser un import
cert. El seu import suposarà sempre un augment de la capacitat, ja que al pressupost minven
els ingressos del capítol 4, mentre que pel SEC-95 serien operacions del capítol 9.

Ajust liquidacions

Import Total a
retornar

Import pendent
de retornar
a data 31.12.2016

Anualitat de
l’any 2016

PIE any 2008

960.833,01

363.117,34

76.866,00

PIE any 2009

1.803.683,45

961.964,49

180.368,28
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4.2.3 Ajust en funció el grau d’execució del pressupost.
D’acord amb l’art. 5 de la LOEPYSF l’ajust de no execució exclou del càlcul de la capacitat
o necessitat de finançament aquelles despeses i ingressos, que per les seves característiques
i naturalesa són d’impossible o molt difícil execució a l’any que correspon el pressupost.
D’acord amb els darrers cinc anys el grau d’execució del capítols 1 a 7 de l’execució del
pressupost de despeses, en termes consolidats, i eliminant els resultats els valors atípics
(que podent provocar contradiccions numèriques al llarg de la sèrie) en resulta un saldo
final de 2.815.993,26 Euros, d’acord el quadrant que consta a l’Annex I.

4.2.4. 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 en el dèficit d’una unitat pública, amb
independència del moment que tingui lloc la seva imputació pressupostària.
El criteri que estableixen el plans de comptes locals pel reconeixement d’actius, passius i
despeses en el balanç i en el compte del resultat econòmico-patrimonial o l’estat de canvis
en el patrimoni net es un criteri econòmico-patrimonial (principi de meritament) mentre
que el reconeixement de les despeses pressupostaries a l’estat de la liquidació del
pressupost que impliquin l’adquisició d’actius, disminució de passius o la realització de
despeses obeeix a un criteri pressupostari (principi d’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. Estaríem davant d’obligacions derivades de béns i
serveis efectivament rebuts per l’entitat respecte dels quals encara no s’ha dictat l’acte
formal de reconeixement i liquidació de l’obligació.
Per tant, si el saldo final d’aquest compte es més gran que l’inicial, la diferència donarà
lloc a un ajust com major despesa no financera i en conseqüència menys capacitat de
finançament. En cas contrari, donarà lloc a un ajust negatiu.

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D’APLICAR AL PRESSUPOST
Creditors per op. Pendents aplicar ppto 01.01.2016
426.645,76 eur
Creditors per op. Pendents aplicar ppto 31.12.2016
393.837,97 eur
Ajust per operacions pendents d’aplicar al pressupost
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4.2.5. Tractament en comptabilitat nacional dels dividends i participació en
beneficis.
Durant el 2016 ha tingut lloc una ampliació de capital de Mollet Impulsa, SL (modificació
de crèdit 9/2016). Mitjançant la venda de dues finques adscrites al patrimoni municipal del
sòl que estaven a l’inventari de l’ajuntament i es van aportar a l’empresa municipal ja que
la seva gestió forma part del seu objecte social. Conseqüència d’aquesta aportació Mollet
Impulsa ha augmentat els seus dividends. Com l’empresa és capital 100% municipal això
suposa un ajust negatiu ja que els ingressos per la venda del immoble s’han comptabilitzat
com a ingrés patrimonial (capítol 5) mentre que la despesa relacionada correspon a un
increment de les participacions es consideren actius financers (capítol 8) per tal de
compensar aquest fet s’ha de procedir a fer l’ajust en negatiu.
4.2.6. Resta d’ajustos SEC-95
En relació a la resta d’ajustos (tant en sentit positiu com negatiu) que contempla el Manual
del Càlcul del dèficit en Comptabilitat Nacional adaptat a les Corporacions Locals, publicat
per la IGAE, Ministeri d'Economia i Hisenda, per aplicació del Principi d’importància
relativa de les dades numèriques, cal indicar que de la resta de capítols del pressupost
d’ingressos i despeses, no es considera necessari efectuar.

4.3. CAPACITAT/NECESSITAT DE FINANÇAMENT FINAL. LIQUIDACIÓ
ANY 2016.
Resultant-ne de la Liquidació del Pressupost General en termes Consolidat de l’exercici de
2016 en els següents termes:

De la comparació de les previsions dels capítols 1 a 7 de l'estat d'ingressos (Saldo
Pressupostari no Financer) resulta, una vegada efectuats els corresponents ajustos numèrics
del SEC-95 i, en termes consolidats, una capacitat de finançament –superàvit- de
8.516.135,87 eur (un 13,52%) segons els següent quadrant resum,
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5.

Incidència del Reial decret llei 4/2012 i Llei 8/2013 Fons de Proveïdors com a
operació de tresoreria (a llarg termini) previst en el mecanisme de finançament.
D’acord amb l’operació de tresoreria formalitzada a l’empara del Reial decret llei
4/2012 i 8/2013 per imports totals de 13.839.077,91€ i 4.854.516,38€ respectivament
en tractar-se d’un procediment excepcional aquestes operacions varen estar subjectes
a les limitacions de l’endeutament a llarg termini dels ens locals previstes per a
l’exercici de 2012 i següents.
No obstant això, restava subjecta a la resta dels procediments previstos en l’Ordre
ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels
ens locals, per a les operacions de crèdit a llarg termini.
Per tant, s’han d’incloure en el càlcul del deute viu i de les anualitats teòriques en la
tramitació d’operacions de crèdit posteriors, d’acord amb el que es preveu a l’article
2 de l’Ordre esmentada, al tenir la consideració jurídica de operació de tresoreria
extraordinàries a llarg termini.
Addicionalment, en el cas que s’hagi liquidat el pressupost amb romanent de
tresoreria per a despeses generals de signe negatiu o existeixin obligacions pendents
d’aplicar al pressupost, permeten finançar dèficit que ha de ser objecte de sanejament.
D’acord amb l’article 10.4 del RDL 4/2012 la generació de romanent de tresoreria
per a despeses generals de signe negatiu durant el període de vigència d’aquestes
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operacions comporta la prohibició de realitzar inversions noves en l’exercici següent
finançades amb endeutament.

6.

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”.
El darrer Consell de Ministres de 10 de juliol de 2.015 determinà que la taxa de creixement
per l’exercici 2016, 2017, 2018 i 2019 essent del l’1,8% pel 2016. 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 discrecional
en prestacions per desocupació, la part de la 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”.

Segons el formularis del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques per la Liquidació
de l’exercici de 2016, se’n dedueix la següent Regla de la despesa en termes consolidats:

7.

REGLA DE L’OBJECTIU DEL DEUTE

La LOEPSF, determina els límits d’endeutament de les administracions locals. Així en el
seu article 13 indica 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 el que
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s’estableixi per la normativa europea. Aquest límit es distribuirà d’acord amb els
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 corporacions locals...
2. L’administració pública que superi el límit de deute públic no podrà realitzar
operacions d’endeutament net.”
Donat que el PIB a nivell municipal no és una dada disponible, mentre no es reguli una
traducció pràctica d’aquesta limitació, donat que cap norma legal indica el contrari, és
segueix el criteri general del sector assimilant la limitació del 3% sobre el PIB al 75% sobre
els ingressos corrents liquidats, que és el límit vigent per l’any 2016 determinat per la
Disposició Addicional 63a i la Disposició Transitòria núm. 31a. de la Llei 2/2012, de 29
de juny, de pressupostos generals de l'Estat per a l’any 2016.
Segons el formulari del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i del
Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, en la Liquidació, en
termes Consolidats de l’any 2016, se’n dedueixen les següents dades en relació a la Regla
del deute,

8.

DEUTE COMERCIAL. PERÍODE MIG DE PAGAMENT.

La modificació de la LOEPSF per la Llei Orgànica 9/2013 suposa la introducció d’una
nova Regla fiscal d’obligat compliment per a les Administracions Públiques per aplicación
del principi de sostenibilitat financera que es reformula incloent en el mateix, a més del
deute financer, el deute comercial el pagament del qual s’ha de verificar a través de
l’indicador: període mig de pagament. Aquest nou paràmetre constitueix un indicador
econòmic el càlcul del qual ha estat desenvolupat pel Reial Decret 635/2014, de 25 de
juliol.
El període mig de pagament del deute comercial es va situar a 31 de desembre de 2.016 en
62,88 dies.
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9.

CONCLUSIONS.

1. La Liquidació del Pressupost General de l’any 2016, en termes Consolidats, d’acord
amb l’article 21 de la LO 2012, de 27 d’abril, de Estabilitat Pressupostaria i
Sostenibilitat Financera (LOEPSF) compleix els tres dels quatre controls (o Regles)
que cal validar,
a. A l’equilibri o superàvit estructural: La Liquidació del Pressupost General
Consolidat de l’any 2016 assoleix l’objectiu d’estabilitat pressupostaria i
suficiència financera d’acord amb els art. 3 i 11 de la LOEPSF.
b. La Regla de despesa: S’assoleix la regla de la despesa atès que l’increment
obtingut en el càlcul de la regla de la despesa no supera l’aprovat per l’exercici
per part del Ministeri d’Hisenda i AP.(art. 12 de la LOEPSF)
c. Límit al volum de deute públic: S’assoleix un límit de l’endeutament per
l’exercici està dins dels marges legals (art. 4 i 13 de la LOEPSF) en un
percentatge inferior al 75% per tant sotmès a règim de comunicació per part de
la Direcció de Política Financera de la Generalitat.
d. Període mig de pagament: no compleix amb aquest ítem segons la normativa
de morositat vigent.
Per la qual cosa s'informa als efectes oportuns, sense perjudici de criteri millor fonamentat.
T-CAT P
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Inmaculada Ortega i Costa
INTERVENTORA ACCTAL.
Mollet del Vallès, 28 de febrer de 2.016
Il·lm. Sr. President de l’Ajuntament de Mollet del Vallès.
Al Ple de l’Ajuntament de Mollet del Vallès
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Annex I
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