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Informe de la Intervenció sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat, regla de la 
despesa i límit del deute amb motiu de l’aprovació de la liquidació del pressupost 
corresponent a l’exercici 2014 
 
Aquest informe el determina l’article 15.3 de la l’ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per la 
qual 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 (LOEPSF, 
en endavant). 
 
 
1. Identificació 
 
Òrgan que l’ha sol·licitat o al qual s’adreça: Alcaldia-Presidència 
Caràcter: preceptiu 
 
 
2. Antecedents 
 
Presentada la liquidació de l’exercici 2014, s’han obtingut els següents resultats, en termes 
d’allò que disposa la llei orgànica esmentada, en relació amb el compliment del principi 
d’estabilitat pressupostària, de la regla de despesa i del límit de deute de la liquidació del 
pressupost de l’exercici 2014. 
 
Controls de la Llei Orgànica 2/2012 
 
D’acord amb l’article 3 de la LOEPSF, “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 fer en un marc d’estabilitat pressupostària, 
coherent amb la normativa europea”. 
 
L’article 6 de la LOEPSF exigeix que  “el pressupost i la liquidació, han de contenir 
informació suficient i adequada que permeti verificar la seva situació financera, el 
compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i de sostenibilitat financera i 
l’observança dels requeriments acordats en la normativa europea en aquesta matèria”. Per 
tant, aquesta informació no és solament per l’acte d’aprovació, sinó que forma part del 
mateix expedient de liquidació. 
 
Els controls a validar, atenent al que determina l’article 21 són l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària, l’objectiu de deute públic i la regla de despesa . 
 
Aquestes són les magnituts calculades amb les dades més acurades possibles obtingudes a 
data d’avui de la Comptabilitat de la Corporació. En el supòsit que en la data de remissió al 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, a través de la plataforma disponible en 
l’Oficina Virtual de les Entitats Locals, en compliment de l’ordre HAP 2105/2012 d’1 
d’octubre, es disposi d’alguna dada que concreti encara més la imatge fidel de l’Entitat, 
aquesta dada serà incorporada al càlcul. Tanmateix, en cap cas s’estima que aquests 
canvis puguin afectar al sentit de cap de les tres variables d’estudi. 
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a. Estats consolidats 
 
Entitats que composen el pressupost general i delimitació sectorial d’acord amb el sistema 
europeu de comptes nacionals i regionals. 
 
Agents que constitueixen l’administració local: 
Entitat local: Ajuntament de la Garriga 
Organisme Autonòm:  OA dels Mitjans de Comunicació de la Garriga 
 
 
La liquidació de l’entitat local en termes consolidats, és la següent: 
 
 

ESTAT CONSOLIDACIÓ LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE L'AJUNTAMENT PER A L'EXERCICI 2014 

      

  Pressupost  Pressupost  Estat 

  Ajuntament OAMC Ajustaments consolidació 

Capitols Denominació DRN DRN     

1 Impostos directes 7.771.608,16 €     7.771.608,16 € 

2 Impostos indirectes 224.480,78 €     224.480,78 € 

3 Taxes i altres ingressos (*) 3.101.410,78 € 5.957,04 €   3.107.367,82 € 

4 Transferències corrents 4.410.300,68 € 144.100,00 € -144.100,00 € 4.410.300,68 € 

5 Ingressos patrimonials 58.231,26 € 4.734,92 €   62.966,18 € 

6 Alienació inversions reals 0,00 €     0,00 € 

7 Transferències de capital 655.439,06 €     655.439,06 € 

8 Actius financers 4.874,99 €     4.874,99 € 

9 Passius financers 172.155,47 €     172.155,47 € 

 TOTAL INGRESSOS 16.398.501,18 € 154.791,96 € -144.100,00 € 16.409.193,14 € 

 Total ingressos no financers     16.232.162,68 € 

          

  Pressupost  Pressupost Ajustaments Estat 

Capitols Denominació Ajuntament OAMC   consolidació 

    ORN ORN     

1 Despeses de personal 6.337.923,71 € 100.729,69 €   6.438.653,40 € 

2 Despeses béns corrents i serveis 5.691.646,08 € 33.090,36 €   5.724.749,75 € 

3 Despeses financeres 37.821,60 €     37.821,60 € 

4 Transferències corrents 798.761,02 € 361,78 € -144.100,00 € 655.022,80 € 

6 Inversions reals 1.413.567,24 €     1.413.567,24 € 

7 Transferències de capital 0,00 €     0,00 € 

8 Actius financers 4.874,99 €     4.874,99 € 

9 Passius financers 1.134.588,70 €     1.134.588,70 € 

 TOTAL DESPESES 15.419.196,65 € 134.181,83 € -144.100,00 € 15.409.278,48 € 

  979.304,53 € 20.610,13 €  999.914,66 € 

 Total despeses no financeres     14.269.814,79 € 

 Superàvit no financer     1.962.347,89 € 

 
En el capitol 3 s'hi imputen els ingressos per contribucions especials i l'alienació dels aprofitaments 
urbanístics, d'acord amb la interpretació comptable que realitzar la "Intervención General de la 
Administración del Estado". 
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b. Objectiu d’estabilitat. Càlcul de la capacitat o necessitat de finançament derivada 

de la liquidació del pressupost 
 
L’article 11.4 de la LOEPSF estableix que les corporacions locals han de mantenir una 
posició d’equilibri o superàvit pressupostari. 
 
El càlcul de la capacitat o necessitat de finançament en els ens sotmesos a pressupost 
s’obté, per diferència entre els imports dels capítols 1 a 7 d’ingressos i els capítols 1 a 7 de 
despeses, prèvia aplicació dels ajustaments motivats per la diferència de criteri entre la 
comptabilitat nacional i la pressupostària. 
 
 
L’article 15 especifica que “En el primer semestre de cada any, el Govern, mitjançant acord 
del Consell de Ministres, a proposta del ministre d'Hisenda i Administracions Públiques i 
previ informe del Consell de Política Fiscal i Financera de les comunitats autònomes i de la 
Comissió Nacional d'Administració Local, fixarà els objectius d’estabilitat pressupostària, en 
termes de capacitat o necessitat de finançament”. 
 
D’acord amb les xifres de la liquidació del pressupost, la capacitat o necessitat de 
finançament calculada amb els criteris del SEC95, i donat que el control és a nivell del grup, 
les xifres consolidades presenten el següent detall: 
 
Capacitat/necessitat de finançament 

(A) Ingressos dels capítols 1 a 7 consolidats  16.376.263,00 € 

(B) Despeses dels capítols 1 a 7 consolidades  14.413.915,00 € 

(C) Ajustaments SEC 95       -390.389,00 €  

(D) Ajustament consolidació operacions entre el grup -144.100,00 € 

(E) Capacitat de finançament (A)-(B)-(C)-(D)  1.427.858,89 € 

Variació relativa sobre ingressos no financers (E) / (A) 8,72% 

 

 
c. Compliment de la regla de la despesa  
 
A fi de determinar si l’entitat local, en termes consolidats, compleix amb la regla de la 
despesa, caldrà comparar l’import màxim establert en la liquidació del 2013 amb aquelles 
que es desprèn de la liquidació de 2014 
 
La despesa computable serà la no financera, exclosos els interessos del deute, la part de la 
despesa finançada amb fons finalistes procedents d’administracions públiques i 
transferències vinculades als sistemes de finançament de les corporacions locals i més 
/menys els ajustaments que estableix la tercera edició de la “Guia per al determinació de la 
regla de la despesa de l’article 12 de la llei 2/2012 orgànica d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera per les corporacions locals, de la IGAE, a la qual aplicarem la taxa de 
referència de creixement del PIB a mig termini de l’economia espanyola que del 2013 al 
2014 és del 1,5% i, si s’escau, afegirem els increments normatius amb caràcter permanent (i 
anàlogament les disminucions de recaptació avalades per canvis normatius). 
 
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 
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de referència de creixement del producte interior brut de mig termini de l'economia 
espanyola”.  
 
D’acord amb aquesta taxa i l’impacte del canvis normatiu a la recaptació, el valor màxim que 
pot prendre la Base a la liquidació de 2014 fora: 
 
 
 
 
 
 
Límit a la base de la despesa  

Despesa computable liquidació consolidada 2013 12.796.491,36 € 

Taxa de referència de creixement PIB. Exercici 2014 1,50% 

Valor màxim consolidable de l’exercici 12.988.438,74 € 

Valoració de canvis normatius sobre recaptació 0,00 € 

Despeses d’inversions financerament sostenibles 143.194,81 € 

Límit de la regla de despesa 12.988.438,74 € 

Despesa computable consolidada liquidació 2014 12.295.539,38 € 

Diferències en el límit RD i Despesa computable 692.899,36 € 

% increment despesa computable 2014 s/2013 -3,91% 

 

 
La base de la regla de la despesa queda definida al punt 2 de l’article 12 “S’entén per 
despesa computable als efectes que preveu l’apartat anterior, la despesa no financera, 
definida 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.” 
 
d. Anàlisi de l’objectiu de sostenibilitat 
 

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 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 límit de l’article 13 ha quedat sols definit a nivell de sector local, cal entendre 
que, a nivell d’entitat, és sols orientatiu i no pot comportar les obligacions previstes a l’article 
21 de la llei orgànica 2/2012. 
 
No es disposa de desenvolupament normatiu que informi de com determinar i aplicar aquest 
percentatge. No obstant això, els límits d’endeutament aplicables a cadascuna de les 
entitats locals es regulen al TRLRHL, és a dir, el 110% dels ingressos corrents liquidats 
consolidats (tenint en compte el 75% dels expressats recursos que estableix la regulació 
especial que determina la disposició final trentena primera de la llei 17/2012, de 2 de 



 
 
 
 
 
 

 

Informe d’Intervenció 

Pàgina 5 - 9 

desembre, de pressupostos generals de l’Estat per l’any 2013, i que és aplicable per a 
l’exercici 2014). 
 
El volum de deute viu a 31 de desembre de 2014, en termes de percentatge sobre els 
ingressos corrents ajustats minorant els ingressos afectats, és el següent: 
 
Estat del deute 
 

Entitat Deute viu Ingressos corrents 

Ajuntament de la Garriga 3.721.698,00 15.567.509,00 

OA Mitjans Comunicació 0,00 10.692,00 

Totals 3.721.698,00 15.578.201,00 

Sobre ingressos corrents  23,89% 

 
 
e. Superàvit estructural 
 
SUPERÀVIT ESTRUCTURAL     PRESSUPOST 

 Finançament bàsic: Tributs i transferències   10.998.476  

Càrrega financera     -1.172.410  

Ajustaments SEC 95       

  No recaptació     -1.092.578  

  Despeses pendents d'aplicar i Dev. Ing. P.P. 0  

  Correlació de transferències   534.717  

  Capacitat de serveis   9.268.204  

          

Despesa de serveis (Cap 1,2 i 4)   12.828.344  

Ingresos de serveis (Cap 3 no fin., 4 subv. i 5)   -4.575.701  

Ajustaments SEC 95       

  Despeses pendents d'aplicar i Dev. Ing. P.P. 0  

  Dèficit de serveis   8.252.644  

          

Altres ingressos de capítols 1 a 5 no consolidats   0  

Superàvit operacions corrents   1.015.561  

 
 
3. Fonaments de dret 
 
Es fonament en la normativa reguladora del principi d’estabilitat pressupostària al sector 
públic local, del càlcul de la regla de despesa i de les obligacions de subministrament 
d’informació. 
 

 Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 
(LOEPSF). 

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

 Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració 
Local. 

 Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre 
comptable de factures en el sector públic. 
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 Ordre Ministerial HAP/2015/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d'informació previstes en la LOEPSF (OM). 

 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 (articles 54.7 i 146.1). 

 Manual de càlcul del dèficit en comptabilitat nacional adaptat a les corporacions locals, 
publicat per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, Ministeri d'Economia i 
Hisenda. 

 Guia per a la determinació de la Regla de Despesa de l'article 12 de la LOEPSF per 
corporacions locals, 3ª edició. IGAE. 

 Manual del SEC 95 sobre el Dèficit Públic i el Deute Públic, publicat per Eurostat. 

 Reglament 2223/1996 del Consell de la Unió Europea. 

 Reglament 2516/2000, del Consell de la Unió Europea. 
 
 
4. Conclusions sobre els controls 
 
4.1. La consolidació de les liquidacions presenta un superàvit per operacions no financeres, 

el qual una vegada practicats els ajustaments necessaris resulta una capacitat de 
finançament de 977.277,00 euros euros. 

 
4.2. La liquidació del pressupost general de l’ajuntament per l’exercici 2014 compleix amb la 

regla de la despesa, ja que el límit en termes totals per a l’exercici anterior es troba per 
sobre del pressupost liquidat que es pretén aprovar. La diferència existent és de 
607.289,00 euros. 

 
4.3. La rátio del deute viu, en termes consolidats és del 23,89% sobre els ingressos corrents 

liquidats. 
 
 
5. Obligacions de reduir l’endeutament derivats de la liquidació de l’exercici 2014 
 
La Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial al sector públic, 
ha modificat l’article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, quedant:  
 
“1. En el supòsit que la liquidació pressupostària se situï en superàvit, aquest s’ha de 
destinar, en el cas de l’Estat, comunitats autònomes, i corporacions locals, a reduir el nivell 
d’endeutament net sempre amb el límit del volum d’endeutament si aquest és inferior a 
l’import del superàvit a destinar a la reducció de deute.  
 
2. En el cas de la Seguretat Social, el superàvit s’ha d’aplicar prioritàriament al Fons de 
Reserva, amb la finalitat d’atendre les necessitats futures del sistema. 
 
3. Als efectes del que preveu aquest article s’entén per superàvit la capacitat de 
finançament segons el sistema europeu de comptes i per endeutament el deute públic als 
efectes del procediment de dèficit excessiu tal com es defineix en la normativa europea.” 
 
No obstant, l’aplicació del requeriment d’aquest article, a les entitats amb pressupost 
limitador, cal fer-se a càrrec de la capacitat legal existent per generar nova despesa al 
pressupost 2015 del Romanent per Despeses Generals liquidat de l’exercici 2014. Per 
aquest motiu, el primer pas és validar el possible import subjecte a aquesta obligació de 
cada entitat amb pressupost limitador, condicionat pel valor obtingut de la capacitat de 
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finançament i la capacitat legal per generar nova despesa del Romanent per Despeses 
Generals liquidat: 
 
Romanent despeses generals 2014 

Pendent pagament 400 + 401 991.287,00 € 

DPA a la liquidació 0,00 € 

Romanent despeses generals 2.549.951,00 € 

Per incorporar romanents 533.868,00 € 

Disponible 2.016.084,00 € 

Capacitat de finançament 1.400.581,00 € 

Deute viu a llarg termini, sense avals, a 31/12/2015 2.727.028,00 € 

Ratio de deute viu a 31/12/2015 a nivell de grup 26,00% 

Termini de pagament (dies) -7 

Capacitat de finançament previst 1.780.012,00 € 

 
S’entén per Romanent compromès l’import del Romanent per Despeses General necessari 
per incorporar els compromisos de despesa existents a 31/12/2014 al pressupost 2015. 
 
Per obtenir l’import subjecte a les obligacions de l’article 32 a nivell de grup, que és el que 
marca la norma legal, cal sumar els imports obtinguts de cada entitat, i comparar-se amb la 
capacitat de finançament a nivell de grup i amb el deute públic, dades que ja figuren en 
punts anteriors d’aquest informe, i quedar-se amb l’import menor dels 3 citats. 
 
Import subjecte a l’article 32 LOEPSF. DA 6a 

A finançar DPA 0,00 € 

Atendre pendent de pagament 991.287,00 € 

Inversió sostenible (màxim) 409.294,00 € 

Inversió sostenible (real) 400.000,00 € 

Reduir deute a curt previst 0,00 € 

Reduir deute a llarg previst 9.294,00 € 

No aplicable 0,00 € 

Total 1.400.581,00 € 

 
 
La mateixa llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial al sector 
públic, ha incorporat una disposició addicional sisena a la llei orgànica 2/2012 referida i 
complementària al seu article 32. 
 
“Disposició addicional sisena. Regles especials per al destí del superàvit pressupostari. 
 
1. El que disposen els apartats següents d’aquesta disposició addicional és aplicable a les 

corporacions locals en les quals concorrin aquestes dues circumstàncies: 
 

a. Que compleixin o no superin els límits que fixi la legislació reguladora de les 
hisendes locals en matèria d’autorització d’operacions d’endeutament. 

 
b. Que presentin en l’exercici anterior simultàniament superàvit en termes de 

comptabilitat nacional i romanent de tresoreria positiu per a despeses generals, 
una vegada descomptat l’efecte de les mesures especials de finançament que 
s’instrumentin en el marc de la disposició addicional primera d’aquesta Llei. 

 
2. L’any 2014, als efectes de l’aplicació de l’article 32, relatiu al destí del superàvit 

pressupostari, s’ha de tenir en compte el següent: 
 

a. Les corporacions locals han de destinar, en primer lloc, el superàvit en 
comptabilitat nacional o, si és menor, el romanent de tresoreria per a despeses 
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generals a atendre les obligacions pendents d’aplicar a pressupost 
comptabilitzades a 31 de desembre de l’exercici anterior en el compte de 
«Creditors per operacions pendents d’aplicar a pressupost», o equivalents en 
els termes que estableix la normativa comptable i pressupostària que és 
aplicable, i a cancel·lar, amb posterioritat, la resta d’obligacions pendents de 
pagament amb proveïdors, comptabilitzades i aplicades a tancament de 
l’exercici anterior. 

 
b. En cas que, ateses les obligacions que esmenta la lletra a) anterior, l’import 

assenyalat a la lletra a) anterior es mantingui amb signe positiu i la corporació 
local opti a l’aplicació del que disposa la lletra c) següent, s’ha de destinar, com 
a mínim, el percentatge d’aquest saldo per amortitzar operacions d’endeutament 
que estiguin vigents que sigui necessari per tal que la corporació local no incorri 
en dèficit en termes de comptabilitat nacional en l’esmentat exercici 2014. 

 
c. Si complert el que preveuen les lletres a) i b) anteriors la corporació local té un 

saldo positiu de l’import que assenyala la lletra a), aquest es pot destinar a 
finançar inversions sempre que al llarg de la vida útil de la inversió aquesta sigui 
financerament sostenible. A aquests efectes la llei determina tant els requisits 
formals com els paràmetres que permetin qualificar una inversió de 
financerament sostenible, per a la qual cosa es valora especialment la seva 
contribució al creixement econòmic a llarg termini. 
Per aplicar el que preveu el paràgraf anterior, a més és necessari que el període 
mitjà de pagament als proveïdors de la corporació local, d’acord amb les dades 
publicades, no superi el termini màxim de pagament que preveu la normativa 
sobre morositat. 
 

3. Excepcionalment, les corporacions locals que en l’exercici 2013 compleixin el que 
preveu l’apartat 1 respecte de la liquidació del seu pressupost de l’exercici 2012, i que a 
més en l’exercici 2014 compleixin el que preveu l’apartat 1, poden aplicar l’any 2014 el 
superàvit en comptabilitat nacional o, si és menor, el romanent de tresoreria per a 
despeses generals resultant de la liquidació de 2012, de conformitat amb les regles que 
conté l’apartat 2 anterior, si així ho decideixen per acord del seu òrgan de govern. 

 
4. L’import de la despesa feta d’acord amb el que preveuen els apartats dos i tres 

d’aquesta disposició no es considera despesa computable als efectes de l’aplicació de 
la regla de despesa definida a l’article 12. 

 
5. En relació amb exercicis posteriors a 2014, mitjançant la Llei de pressupostos generals 

de l’Estat es pot habilitar, atenent la conjuntura econòmica, la pròrroga del termini 
d’aplicació que preveu aquest article.” 

 
Per tant, es verifica que la ràtio de Deute Viu, a la liquidació de 2014 no supera el límit del 
110% previst en el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i que la suma 
del Romanent per Despesa General liquidats, minorats pels capital pendent del passius 
financers associats als Plans d’Ajust aprovats per aquesta entitat són superiors a zero. Per 
aquest motiu l’entitat pot acollir-se a la Disposició Addicional sisena, i destina l’import 
subjecte a l’article 32 a les següents finalitats previstes a la mateixa: 
 

Romanent despeses generals 2014 2.549.951,00 € 

Distribució:  

Reconeixement DPA 0,00 € 

Incorporar romanents 533.868,00 € 

Inversió sostenible 400.000,00 € 
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No disponible Art. 32 991.287,00 € 

Reduir deute a llarg termini 9.294,00 € 

No compromès 615.503,00 € 

No aplicar a pressupost 0,00 € 

Aplicar a pressupost 615.503,00 € 

 
La Garriga, 27 de febrer de 2014 
 
La Interventora, 
 
 
Sònia López Martínez 
 


