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INFORME D’INTERVENCIÓ 

 

Identificació: Informe d’intervenció en compliment del que preveu 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. Liquidació exercici 2019. 

 

 

PRIMER. LEGISLACIÓ APLICABLE: 

 

 Articles 12, 21 i 23 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat 

Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 

 

 El Reglament de la Unió Europea n º 2223/96 relatiu al Sistema Europeu de Comptes 

Nacionals i Regionals ( SEC - 95 ) . 

 

 Guia per a la determinació de la Regla de Despesa de l' article 12 de la Llei Orgànica 

2/2012, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera per a Corporacions 

Locals ( IGAE ) . 

 

 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 novembre , d'Estabilitat 

Pressupostària , en la seva Aplicació a les entitats locals. 

 

SEGON.- CÀLCUL ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA EN TERMES CONSOLIDATS: 

 AJUNTAMENT ESCOLA 

BRESSOL 

MUSEU CONSORCI  

SALA-

TEATRE 

TOTAL 

CAPS 1-7 

INGRESS

OS 

10.445.942,84 585.436,02 29.200,00 - 11.060.578,86 

 

CAPS 1-7 

DESPESE

S 

-10.040.210,21 -666.322,83 -590,82           - -10.707.123,86 

SALDO 

OP. NO 

FINANCER

ES 

     405.732,63 -80.886,81 28.609,18           - 353.455,00 
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Atenent a la metodologia de càlcul de la normativa vigent, és necessària la realització dels 

següents AJUSTOS, calculats d’acord amb el ‘Manual de cálculo del déficit en Contabilidad 

Nacional adaptado a las Corporaciones Locales’ del Ministeri d’Hisenda : 

 

A) AJUSTAMENTS SOBRE EL PRESSUPOST D’INGRESSOS 

 

1. Ajust per NO recaptació: 

 

Els capítols 1 impostos directes, 2 impostos indirectes i 3 Taxes i altres ingressos es registren 

per l’import total cobrat en caixa durant l’any (tant d’exercici corrent com de tancats). Per tant 

caldrà realitzar el següent ajustament: 

 AJUNTAMENT ESCOLA BRESSOL TOTAL 

Cobraments caps 

1, 2 i 3 corrent i 

tancat 

7.971.068,72 243.683,53 8.214.752,25 

Drets reconeguts 

cap 1, 2 i 3 

-8.281.164,50 -243.683,53 -8.524.848,03 

AJUSTAMENT -310.095,78 -    -310.095,78 

 

 

2. Ajust Participació en tributs de l’Estat: 

 

Els ingressos en concepte de participació en els Tributs de l’Estat registrats en el capítol 4 del 

pressupost d’ingressos, s’han de comptabilitzar a l’exercici en que es determina la seva 

quantia i es paguen per l’Estat. El MEH va practicar la liquidació negativa dels exercicis 2008,i 

2009 I 2017, resultant un saldo a reintegrar per l’Ajuntament de Cabrils. L’import descomptat 

en els lliuraments a compte de l’exercici 2019 corresponent a les liquidacions negatives dels 

exercicis esmentats ascendeix a 72.651,90 euros, que s’haurà d’ajustar en sentit possitiu 

(més capacitat de finançament).  

 

3. Ajust per transferències corrents i de capital (caps 4 i 7): 

 

Ajustament per transferències registrades a l’exercici 2019 que no s’han aplicat a la seva 

finalitat, com d’anteriors aplicades durant l’exercici 2019. 

El càlcul  es realitza per variació de les desviacions positives de finançament acumulades: 
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 AJUNTAMENT 

(+) Excés de finançament afectat acumulat 

31.12.18 (cap. IV i VII). 

   987.273,87 

(-) Excés de finançament afectat acumulat 

31.12.19 (cap. IV i VII). 

-786.734,64 

AJUSTAMENT   200.539,23 

 

 

 

B) AJUSTAMENTS SOBRE EL PRESSUPOST DE DESPESES 

 

1. Ajust Despeses realitzades en l'exercici i pendents d'aplicar al pressupost de 

despeses de la corporació local (Compte 413): 

Les despeses es registren atenent el criteri de meritament de les despeses, d’aquesta manera 

s’ajusten les despeses meritades i no aplicades en el pressupost de l’exercici 2019, així com 

les meritades en exercicis anteriors i aplicades en el pressupost de l’exercici 2019. L’ajust és el 

següent: 

 AJUNTAMENT 

Despeses meritades 2019 pendents d’aplicar 

al pressupost a 31/12/2019 (compte 413). 

- 23.444,62 

Despeses meritades exercicis anteriors 

aplicades al pressupost 2019 (saldo compte 

413 a 01/01/2019). 

  23.107,94 

AJUSTAMENT    -336,68 

 

2. Ajust per despeses realitzades durant l’exercici corresponents a contractes 

d’arrendament financer. 

En l’exercici en que es formalitza l’arrendament finançer la Corporació ha de fer un ajust   

negatiu per reconeixer el preu d’adquisició del bé i no les quotes de l’exercici pressupostades. 

Durant l’exercici 2019 s’ha concertat un nou contracte de rènting per un import de 45.922,45 

euros. D’altre banda en els exercicis posteriors, la part de les quotes corresponents a la 

recuperació del cost del bé han de ser ajustades, doncs no són una despesa de l’exercici en 

el que es paguen les mateixes. Per aquest motiu també correspont fer un ajust positiu per un 

import de 74.497,70 euros. 
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Determinació de la capacitat o necessitat de finançament  

L’avaluació del compliment de l’objectiu de l’estabilitat pressupostària amb motiu de la 

liquidació del pressupost consolidat de l’exercici 2019, un cop realitzats els ajustaments SEC, 

presenta el següent detall: 

 

 AJUNTAMENT ESCOLA 

BRESSOL 

MUSEU CONSORCI  

SALA-

TEATRE 

TOTAL 

Saldo 

operacions No 

financeres 

405.732,63 -80.886,81 28.609,18      - 353.455,00 

      

AJUSTOS 

INGRESSOS 

     

Caps 1, 2 i 3 

criteri de caixa 

-310.095,78    -310.095,78 

Cap 4  PIE  

+72.651,90 

   +72.651,90 

CAPS 4 i 7 

correlació transf 

+200.593,23    +200.593,23 

AJUSTOS 

DESPESES 

     

Criteri de 

meritament 

-336,68    -336,68 

Rèntings 

concertats any 

2019 

-45.922,45    -45.922,45 

Quotes amort. 

de rènting 

+74.497,70    +74.497,70 

CAPACITAT DE 

FINANÇAMENT 

397.120,55 -80.886,81 28.609,18 - 344.842,92 

 

 

Considerant conjuntament la capacitat de finançament de l’AJUNTAMENT i dels seus ens 

depenents, en resulta una una capacitat de finançament (SUPERÀVIT) de 344.842,92 euros.  
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TERCER.- CÀLCUL REGLA DE LA DESPESA 

 

L’Article 12 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 

Financera, estableix 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 i 

que correspon al Ministeri d’Economia i competitivitat calcular la taxa esmentada. 

 

Per les  Corporacions Locals s’entén per despesa computable als efectes previstos en el 

paràgraf anterior la despesa no financera definida en termes SEC, exclosos els interessos del 

deute i les despeses finançades amb fons finalistes procedents de la Unió Europea o d’altres 

administracions públiques. 

 

La taxa de referència de creixement del producte interior brut a mig termini de l’economia 

espanyola als efectes de la regla de la despesa per a l’exercici 2019 es situa en el 2,7 %. 

 

Atenent a la metodologia de càlcul de la normativa vigent, és necessària la realització dels 

següents AJUSTOS : 

 

1. Ajust despeses finançades amb alienació d’inversions 

Es consideren com menys despesa no financera els drets reconeguts per alienació 

d’inversions del capítol VI del pressupost d’ingressos. L’Ajuntament de Cabrils ha reconegut 

drets per aquest concepte l’exercici 2019 per un import de 2.100,00 euros. 

 

2. Ajust criteri de meritament de la despesa 

Les despeses s’han de registrar atenent el criteri de meritament. D’aquesta manera s’ajustaran 

les despeses meritades i no aplicades en el pressupost de l’exercici 2019, així com les 

meritades en exercicis anteriors i aplicades en el pressupost de l’exercici 2019. S’ha 

considerat el mateix ajust aplicat en el càlcul de l’estabilitat pressupostària: 

 

 AJUNTAMENT 

Despeses meritades 2019 pendents d’aplicar +23.444,62 

Despeses meritades exercicis anteriors 

aplicades al pressupost 2019 

-23.107,94 

AJUSTAMENT +336,68 
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3. Ajust per transferències internes 

Una vegada s’han determinat les despeses no financeres, es descomptaran aquelles despeses 

considerades com a transferència interna entre ens dependents durant el 2019. 

OOAA Escola Bressol  291.608,22 

OOAA Museu            0,00 

AJUSTAMENT -291.608,22 

 

4. Ajust per despesa finalista de la UE i altres administracions: 

No computa en el càlcul la despesa no financera finançada amb subvencions d’altres 

administracions públiques (AAPP). Per procedir a efectuar aquest ajustament s’han considerat 

aquelles transferències finalistes procedents d’altres AAPP que han estat aplicades a la seva 

finalitat durant l’exercici 2019.  

El càlcul s’ha realitzat considerant les desviacions possitives i negatives de finançament 

ajustades en el resultat pressupostari de l’exercici 2019 de la següent manera: 

 

Fons finalistes procedents d’altres AAPP -413.892,65 

Desviació positiva de finançament en el 

resultat pressupostari de l’exercici 2019 amb 

orígen en fons finalistes. (=subvencions no 

aplicades a la seva finalitat). 

+252.628,15 

Desviació negativa de finançament en el 

resultat pressupostari resultat pressupostari 

de l’exercici  2019 amb orígen en fons 

finalistes.  

-453.164,31 

AJUSTAMENTS -614.428,81  

 

5. Ajust per Inversions Financerament Sostenibles 

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

va incorporar una disposició addicional sisena a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 

d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, referida i complementària al seu article 

32, relatiu al destí del superàvit pressupostari, establint que les inversions financerament 

sostenibles (IFS)  –finançades amb el superàvit pressupostari de l’exercici anterior- no tindràn 

la consideració de despesa computable a efectes de l’aplicació de la regla de la despesa.  

La liquidació del Pressupost de l’exercici 2019 contempla obligacions reconegudes derivades 

d’IFS provinents de l’exercici anterior, concretament: 

342.633.18 – Renovació calderes CEM - 233.019,82 euros 

342.609.17 -  Camp de futbol-set - 111.692,01 euros 
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6. Ajust per arrendaments financers 

Pel mateix criteri esmentat en l’apartat 2 del càlcul de l’estabilitat pressupostària, en el càlcul de 

la regla de la despesa correspondrà practicar un ajust negatiu per un import de -74.497,70 

euros que és l’import de les quotes corresponents a la recuperació del cost dels béns objecte 

dels contractes d’arrendament financer amb opció de compra.   

 

7. Altres ajustos en el càlcul de la regla de la despesa 

Atès que la despesa computable de l’exercici 2019 s’ha vist incrementada conseqüència de 

l’increment de les previsions inicials respecte l’any anterior, correspondrà fer un ajust de signe 

negatiu de -30.880 euros en el càlcul de la regla de la despesa.   

 

 Càlcul de la Regla de la Despesa exercici 2019. 

 

 

 

 

 AJUNTAMENT ESCOLA 

BRESSOL 

MUSEU CONSORCI  

SALA-

TEATRE 

TOTAL 

Despesa 

operacions no 

financeres 

9.995.167,29 666.322,83 590,82 - 10.662.080,94 

Ajust despeses 

finançades amb 

alienació 

d’inversions. 

-2.100,00    -2.100,00 

Ajust criteri 

meritament 

despeses 

+336,68    +336,68 

Ajust per 

transferències 

internes 

-291.608,22    -291.608,22 

Ajust despesa 

finançada amb 

fons finalistes 

d’altres AAPP 

-614.428,81    -614.428,81 

Ajust Inversions 

Financerament 

Sostenibles 

-344.711,83    -344.711,83 
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S'observa que la variació de la despesa computable és del -12% que COMPLEIX l’objectiu de 

la regla de la despesa per a l’exercici 2019, que es va establir en el +2’7 %. Per tant, 

l’Ajuntament de Cabrils compleix la Regla de la Despesa. 

 

QUART.- CONCLUSIÓ SOBRE ELS CONTROLS. 

De la liquidació del Pressupost de l’exercici 2019 se’n desprèn que l’Ajuntament de Cabrils 

COMPLEIX OBJECTIUS D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA i LÍMIT DEL DEUTE i  REGLA 

DE LA DESPESA, indicadors de caràcter macroeconòmic aplicats als ens locals de forma 

individual per la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i 

sostenibilitat financera (LOEPSF).  

 

El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 29/11/2018, va aprovar el Pla Econòmic Financer 

elaborat per la Diputació de Barcelona per als exercicics 2018 i 2019. 

 

Les dades obtingudes en la liquidació del Pressupost de l’exercici 2019 milloren els valors 

esperats en el PEF dels controls de la Llei Orgànica 2/2012, ja que aquest preveia compliment 

de l’estabilitat pressupostària amb una capacitat de finançament per import de +28.545,00 

euros, quan el resultat de la liquidació del pressupost de 2019 ha estat de compliment, amb 

una capacitat  finançament de 353.455,00 euros, i un compliment de la Regla de la Despesa  

amb una taxa implicita d’increment del -12% en front de -0,48 % projectat en el PEF. 

 

Cabrils, 14 de maig de 2020. 

L’Interventor acctal. 

Jordi Piera Castellví 

Ajust per quotes 

amortització 

rentings 

-74.497,70    -74.497,70 

Altres ajustos -30.880,00    -30.880,00 

Despesa 

computable 

ajustada 2019 

8.637.277,41 666.322,83 590,82  9.304.191,06 

Despesa 

computable 

ajustada 2018 

segons PEF 

    10.614.268,00 

VARIACIÓ DE 

LA DESPESA 

    -12 % 


