
 

INFORME D’INTERVENCIÓ

ASSUMPTE: Informe d’intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu 
d’estabilitat Pressupostària en la liquidació del pressupost 2017.

Brígida Manau Vila, Secretaria-interventora accidental de l’Ajuntament de Cardona, 
respecte  de  la  liquidació  del  pressupost  de  l’exercici  2017  i  en compliment  del 
previst  en l’article 16.2 del  Real 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  Aplicació  a  les  Entitats  Locals  emeto  el 
següent

INFORME

PRIMER. L'elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i  altres actuacions 
que afecten a les despeses o ingressos de les Entitats Locals s’han de realitzar sota 
el compliment del principi d'estabilitat pressupostària, de conformitat amb el que 
preveuen els articles 3 i 11 de la Llei Orgànica 2 / 2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat  
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

SEGON. Legislació aplicable: 

 Els articles 3 i 11 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 de la Llei 18/2001, de 12 de 
novembre, d'Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les Entitats 
Locals.1

 El Reglament de la Unió Europea 2223/96 relatiu al Sistema Europeu de 
Comptes Nacionals i Regionals (SEC-95).

 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  Pressupostaria  i  Sostenibilitat 
Financera.

1 La  Disposició  Derogatòria  Única  de  la  Llei  Orgànica  2/2012, de  27  d’abril,  d’Estabilitat 
Pressupostària  y  Sostenibilitat  Financera  (LOEPSF),  no  deroga  expressament  el  Reial  Decret 
1463/2007, de 2 de novembre, pel que 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, pel que seguirà 
vigent en el que no contradigui LOEPSF.

 



 

TERCER. L'article 16 apartat 1 in fine i l’apartat 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, estableix que, la Intervenció Local elevarà al Ple un informe sobre el 
compliment  de  l'objectiu  d'estabilitat  de  la  mateixa  entitat  local  i  dels  seus 
organismes i entitats dependents. 

Aquest informe s'emetrà amb caràcter independent i  s'incorporarà al  previst  en 
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, referit a l'aprovació de la 
liquidació del pressupost municipal.

En cas que el resultat de l'avaluació sigui d'incompliment del principi d'estabilitat, 
l'Entitat  Local  formularà  un  Pla  Econòmic-Financer  de  conformitat  amb  el  que 
disposen els articles 21 i 23 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, d'Estabilitat  
Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 

QUART. L'objectiu  d'estabilitat  pressupostària,  s'identifica  amb  una  situació 
d'equilibri  o  superàvit  computada,  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-95).  Aquest  objectiu  va  ser 
finalment assimilat a la capacitat /  necessitat de finançament. Tanmateix, la Llei 
Orgànica  2/2012,  de  27  de  abril,  d'Estabilitat  Pressupostària  i  Sostenibilitat 
Financera, i 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 Pressupostaria i Sostenibilitat Financera, han establert un 
nou control  respecte  l’evolució  de la  despesa en l’àmbit  de  les  administracions 
públiques: la regla de la despesa.

El càlcul de la variable capacitat o necessitat de finançament en el marc de les 
Entitats  Locals,  en  termes  pressupostaris  SEC-95  i  obviant  certs  matisos  de 
comptabilització,  s'obté  de la  diferència  entre  els  Capítols  1 a  7 del  Pressupost 
d'Ingressos i els Capítols 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 mercat.

CINQUÈ. A causa de les diferencies de criteri entre la comptabilitat pressupostària i 
la comptabilitat nacional, és necessari la realització d'ajustaments per tal d'adequar 
la informació pressupostària d'aquesta entitat als criteris establerts en el Sistema 
Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC-95).

Seguint el  «Manual  de càlcul  del  dèficit  en comptabilitat  nacional  adaptat a  les 
corporacions locals» editat per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat 
(IGAE), procedeix realitzar els ajustos indicats en el <Informe d'Ajustos de SEC-95> 

 



 

o <Guia didàctica per a l'elaboració de l'informe d'avaluació del  compliment de 
l'objectiu d'estabilitat>, on es desenvolupen amb profunditat els ajustos de SEC-95.

SISÈ. L'avaluació  del  compliment  de  l'objectiu  d'estabilitat  pressupostària  amb 
motiu  de  la  liquidació  del  pressupost  de  l'exercici  2017,  de  l’Ajuntament  de 
Cardona, un cop realitzats els ajustos SEC-95 en relació al punt CINQUÈ, presenta 
els següents resultats:

En  base  als  càlculs  precedents  i  a  les  dades  presentades,  s'observa  a  nivell 
individualitzat  que  la  suma  dels  ingressos  dels  Capítols  I  a  VII  del  Pressupost 
d'Ingressos, és menor a la suma de les obligacions reconegudes dels Capítols I a VII 
del Pressupost de Despeses.

 



 

No obstant,  es fa  necessari  un ajust  de de 392.538,00 Euros,  en aplicació  dels 
criteris  establerts  en  el  Sistema  Europeu  de  Comptes  Nacionals  i  Regionals 
(SEC-95). L’import definitiu és un superàvit pressupostari de 237.592,00 Euros.

SETÈ. L'avaluació  del  compliment  de  la  regla  de  la  despesa  amb motiu  de  la 
liquidació del pressupost de l'exercici 2017, de l’Ajuntament de Cardona, un cop 
realitzats  els  ajustos  SEC-95  en  relació  al  punt  CINQUÈ,  presenta  els  següents 
resultats:

 



 

Atès que la taxa límit aprovada pel Ministeri d’Economia i Hisenda per a l’exercici 
2017 és del 2,1% i que la taxa implícita d’increment ha estat del 10,13 %, una 
vegada aplicats els ajustos establerts en el Sistema Europeu de Comptes Nacionals 
i Regionals (SEC-95), no es compleix amb dit objectiu per un marge de 347.218,00 
Euros.

VUITÈ. Per tot el que s’ha fet esment cal informar de les següents conclusions:

Informe favorable: 

 



 

Informe amb observacions:

En  base  als  càlculs  detallats  en  l'expedient  motiu  de  l'informe  es 
compleix amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària però no amb el límit 
de la regla de la despesa, pel que aquesta Entitat Local haurà de formular 
un  Pla  econòmic-financer  de  conformitat  amb  el  que  estableixen  els 
articles 21 i 23 de la Llei Orgànica 2 / 2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat 
Pressupostària  i  Sostenibilitat  Financera,  i  en  l'article  9  de  l'Ordre 
21/05/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d'informació que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

X

Informe desfavorable:

El que s’informa als efectes oportuns.
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