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En el mes de juliol d'enguany, l'Administració de l'Estat va aprovar els objectius de les regles
fiscals per als tres subsectors de les administracions públiques en un horitzó temporal de tres
anys. En relació a l'Administració Local, i pel que fa a l'objectiu d'estabilitat pressupostària, per
a l'any 2013, l'objectiu serà d'equilibri o dèficit zero. Pel que fa a la regla de la despesa,
s'estableix una taxa de referència del creixement del PIB pel 2013 del 1,7%. I, finalment, el
límit d'endeutament, també per al l'any 2013, es fixa en un 3,8% del PIB. No obstant, per al
càlcul individualitzat del límit d'endeutament per a cada entitat local caldrà tenir en compte allò
que estableix el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovada per RDL
2/2004, i la Llei 2/2012, de Pressupostos de l'Estat per al present exercici, en els que
determinen el límit màxim d'endeutament per a cada entitat local en un percentatge del 75%
del ingressos ordinaris del pressupost.

Vist el projecte de pressupost per a l'exercici 2013 de la Corporació, elaborat pel Servei de
Programació, així com els projectes de pressupostos d'aquell exercici corresponents als dels
organismes autònoms ORGT, Institut del Teatre, Patronat d'Apostes, Fundació Pública Casa
Caritat i XAL, S.L.

Atès que, per altra banda, l'article 12è de la mateixa llei estableix l'acompliment de la regla de
la despesa, la qual es defineix com la variació de la despesa computable, respecte de la del
any anterior, dels ens integrants del sector d'administracions públiques que no podrà ser
superior a la taxa de referència de creixement del PIB a mig termini corresponent a l'economia
espanyola. Aquest càlcul també s'haurà de realitzar en les fases d'elaboració, aprovació i
execució dels pressupostos dels ens abans esmentats.

Atès que la Llei Orgànica 2/2012 d'Estabilitat i Sostenibilitat Financera, de 27 d'abril, en el seu
article 11è, estableix que l'elaboració, aprovació i execució dels pressupostos dels ens que
integren el sector d'administracions públiques, segons comptabilitat nacional (SEC-95),
s'hauran d'ajustar al principi d'estabilitat pressupostària, entesa per als ens locals com a una
posició d'equilibri o superàvit pressupostari.

Atès que, finalment, l'article 13è de la mateixa llei, consagra el principi de sostenibilitat
financera, definida com la capacitat que disposen aquells ens públics per a fer front a les
despeses presents i futures, dintre del límits d'endeutament legalment establerts.

En conseqüència, caldrà calcular l'acompliment de les tres regles fiscals esmentades:
estabilitat pressupostària, límit d'endeutament i la regla de la despesa, respecte dels projectes
de pressupostos presentats per a l'exercici 2013. Els càlculs en qüestió s'hauran de realitzar
en termes consolidats, un cop s'hagin deduit les respectives transferències internes dels
diferents ens que s'han esmentat en el paràgraf primer del present informe.



1.- Objectiu d'estabilitat pressupostària

ENTITAT
PRESSUPOST 

INGRESSOS
INGRESSOS NO 

FINANCERS
PRESSUPOST 

DESPESES
DESPESES NO 

FINANCERES
DIFERÈNCIA NO 

FINANCERA
 

DIBA 690.100.000,00 645.839.000,00 690.100.000,00 624.155.000,00 21.684.000,00

ORGT 46.000.000,00 46.000.000,00 46.000.000,00 46.000.000,00 0,00

INSTITUT TEATRE 17.550.000,00 17.550.000,00 17.550.000,00 17.550.000,00 0,00

PATRONAT D' APOSTES 2.619.000,00 2.619.000,00 2.619.000,00 2.619.000,00 0,00

F.P.C.CARITAT 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00

XAL, S.L. 15.504.827,00 15.504.827,00 15.504.827,00 15.504.827,00 0,00

705.834.827,00

AJUSTAMENTS IMPORT

Ingr. Tributaris: Cap. 1 0,00

Ingr. Tributaris: Cap. 2 0,00

Ingr. Tributaris: Cap. 3 0,00

Interessos 0,00

Ingr. Venda accions 0,00

Dividends 0,00

Ingressos U.E. 0,00

Aportacions de capital 0,00

Desp. Pend. Aplicació 0,00

Devolucions PIE 2008 1.511.302,25

Devolucions PIE 2009 11.936.177,01

TOTAL: 13.447.479,26

1,1,- PRESSUPOSTOS DE LA DIPUTACIÓ I DELS SEUS ORGANISMES

1,2,- AJUSTAMENTS SEGONS SEC-95: DIPUTACIÓ DE BARCELONA

El càlcul per determinar la capacitat o necessitat de finançament s'obtindrà mitjançant la
diferència entre les previsions d'ingressos dels capítols 1 a 7 amb els crèdits de l'estat de
despeses també dels capítols 1 a 7. És a dir, la comparació entre ingressos i despeses no
financeres. A l'import obtingut s'haurà d'afegir els ajustaments segons els criteris establerts pel
SEC-95, els quals tenen per objecte convertir els imports pressupostaris, determinats segons
criteris de comptabilitat pressupostària, en imports calculats en termes de comptabilitat
nacional.

Pel que fa als ajustaments, només se n'han contemplat pel pressupost de la Corporació. Per la
resta d'entitats detallades en el paràgraf primer, no se n'han considerat cap, atès l'escassa
significació que el seu import pugués tenir en el resultat final.

Els pressupostos de la Diputació de Barcelona i els seus organismes per a l'exercici 2013 són
els que, en resum, es detallen a continuació:

Per altra banda, caldrà avaluar el compliment de l'objectiu de l'endeutament previst per a
l'exercici 2013, en base a l'endeutament estimat d'enguany més la variació dels passius
financers pressupostats previst per a l'any vinent. I, finalment, es procedirà a avaluar el
compliment de la regla de la despesa, en base a la variació de la despesa computable prevista
per l'any 2013 respecte de la despesa computable corresponent a l'any 2012.

Els ajustaments que s'han de practicar als saldos pressupostaris per convertir-los en termes
de comptabilitat nacional, SEC-95, són, per entitats, els que es detallen a continuació:

La intervenció local detallarà en el seu informe els càlculs efectuats i els ajustaments
practicats, sobre la base de les dades dels capítols 1 a 7 dels estats d'ingressos i despeses
pressupostaris, en termes de Comptabilitat Nacional, segons el sistema europeu de comptes
nacionals i regionals (SEC-95), d'acord amb l'article 16.2 de l'esmentat Reglament, així com la
determinació de la capacitat o necessitat de finançament.

Per altra banda, el RD 1463/2007, de 2 de novembre, per el que s'aprovava el reglament de
desenvolupament de l'anterior Llei d'Estabilitat, Llei 18/2001, per les entitats locals estableix,
en el seu article 16è, que correspondrà a la Intervenció de cada una de les entitats locals
l'avalució de l'objectiu d'estabilitat pressupostària en l'aprovació del seu pressupost.

OBSERVACIONS
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ENTITATS INGRESSOS DESPESES SEC-95
TRANSF. 

INTERNES
SALDOS 

AJUSTATS

DIBA 645.839.000,00 624.155.000,00 13.447.479,26 29.952.900,00 65.084.379,26

ORGT 46.000.000,00 46.000.000,00 0,00 0,00 0,00

INSTITUT TEATRE 17.550.000,00 17.550.000,00 0,00 -15.993.700,00 -15.993.700,00

PATRONAT D' APOSTES 2.619.000,00 2.619.000,00 0,00 0,00 0,00

F.P.C.CARITAT 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00

XAL, S.L. 15.504.827,00 15.504.827,00 0,00 -13.959.200,00 -13.959.200,00

TOTAL: 727.518.827,00 705.834.827,00 13.447.479,26 0,00 35.131.479,26

2.- Límit de l'endeutament

A 31/12/2012 A 31/12/2013

OPERACIONS DEUTE VIU DISPOSAT
AMORTITZACIÓ 

ORDINÀRIA
AMORTITZACIÓ 

EXTRAORDIN.
DEUTE VIU

ENTITATS DE CRÈDIT: 165.652.999,96 33.000.000,00 33.072.000,00 0,00 165.580.999,96
A curt termini 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A llarg termini 165.652.999,96 33.000.000,00 33.072.000,00 0,00 165.580.999,96

AVALS CONCEDITS 204.190,28 0,00 204.190,28 0,00 0,00
A Adm. Públiques 204.190,28 0,00 204.190,28 0,00 0,00

Resta d'ens depenents 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A altres no depenents 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PRÉSTECS ADM. PÚBL. 192.952.857,40 0,00 13.447.479,26 0,00 179.505.378,14
Liq. PIE 2008 37.782.556,25 0,00 1.511.302,25 0,00 36.271.254,00

Liq. PIE 2009 155.170.301,15 0,00 11.936.177,01 0,00 143.234.124,14

ALTRES OPERACIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Arrendaments financers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pagaments ajornats 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altres operacions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 358.810.047,64 33.000.000,00 46.723.669,54 0,00 345.086.378,10 (A)

Superàvit per un import de 35.131.479,26 € i per tant compliment de l'objectiu
d'estabilitat pressupostària.

En base als càlculs esmentats, el resultat de l'objectiu d'estabilitat pressupostària ha estat el
següent:

Atès que cal calcular el nivell d'endeutament per tal de verificar que no ultrapassa el límit
esmentat anterioment del 75% respecte dels ingressos ordinaris, d'acord amb les dades
contemplades en el pressupost i el balanç de situació de l'exercici anterior. Així mateix, el
càlcul en qüestió s'haurà d'estimar en termes consolidats, segons els projectes de pressupost
de les entitats esmentades en el paràgraf primer del present informe.

PEVISIÓ EXECUCIÓ 2013

2,1,- OPERACIONS DEL DEUTE VIU: DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

No hi ha cap operació d'endeutament formalitzada pendent de disposar.

SALDOS NO FINANCERS AJUSTAMENTS

1,3,- CÀLCUL DE LA CAPACITAT O NECESSITAT DE FINANÇAMENT

El càlcul de la capacitat/necessitat de finançament s'obtindrà en termes consolidats, tot
practicant els ajustaments SEC-95 esmentats anteriorment, un cop deduïdes les
transferències internes entre aquests ens. El resultat d'aquests càlculs és el següent:



PRES. 2013 PRES. 2013

ENTITATS
INGRESSOS 
ORDINARIS

PIE 2008 PIE 2009
TRANSF. 

INTERNES

INGRESSOS 
ORDINARIS 
AJUSTATS

DIBA 645.389.000,00 1.511.302,25 11.936.177,01 0,00 658.836.479,26

Organismes 81.122.527,00 0,00 0,00 -29.395.600,00 51.726.927,00

TOTAL 726.511.527,00 1.511.302,25 11.936.177,01 -29.395.600,00 710.563.406,26 (B)

3.- Regla de la despesa

PRESSUPOST 
DESPESES 

PRESSUPOST 
DESPESES

ENTITATS CAPÍTOLS 1 A 7
TRANSF. 

INTERNES
INTERESSOS 

DEUTE
DESPESES 

FINANÇADES
BASE 

COMPUTABLE

DIBA 539.745.000,00 -24.295.900,00 -8.225.030,00 -5.652.705,00 501.571.365,00

ORGT 41.500.000,00 0,00 0,00 0,00 41.500.000,00

INSTITUT TEATRE 18.190.600,00 0,00 0,00 0,00 18.190.600,00

PATRONAT D' APOSTES 2.752.000,00 0,00 0,00 0,00 2.752.000,00

F.P.C.CARITAT 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

XAL, S.L. 9.018.148,00 0,00 0,00 0,00 9.018.148,00

TOTAL: 611.211.748,00 -24.295.900,00 -8.225.030,00 -5.652.705,00 573.038.113,00

SUBTOTAL: 586.915.848,00  

582.779.760,92

PRESSUPOST 
DESPESES (*)

PRESSUPOST 
DESPESES

ENTITATS CAPÍTOLS 1 A 7
TRANSF. 

INTERNES
INTERESSOS 

DEUTE
DESPESES 

FINANÇADES
BASE 

COMPUTABLE

DIBA 618.155.000,00 -29.952.900,00 -6.334.000,00 -2.240.480,00 579.627.620,00

ORGT 46.000.000,00 0,00 -1.500.000,00 0,00 44.500.000,00

INSTITUT TEATRE 17.550.000,00 0,00 0,00 0,00 17.550.000,00

PATRONAT D' APOSTES 2.619.000,00 0,00 0,00 0,00 2.619.000,00

F.P.C.CARITAT 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

XAL, S.L. 15.504.827,00 0,00 0,00 0,00 15.504.827,00

TOTAL: 699.834.827,00 -29.952.900,00 -7.834.000,00 -2.240.480,00 659.807.447,00

SUBTOTAL: 669.881.927,00
(*) Els imports d'aquesta columna corresponen a despeses ajustades i consolidades.

El límit d'endeutament, sense tenir en compte l'efecte PIE 2008 i 2009, resperentaria un
percentatge del 23,75%

A) APLICACIÓ DE LA TAXA DE REFERÈNCIA DEL 1,7%

3,2,- BASE COMPUTABLE 2013 

AJUSTAMENTS

La tercera regla fiscal consistirà en verificar el compliment de la regla de la despesa. Per al
seu càlcul, s'haurà de comparar l'increment de la despesa computable del pressupost del 2013
amb la despesa computable corresponent a la de l'any 2012. Aquest increment no podrà ser
superior al percentatge establert com a límit per aquell exercici pressupostari. Per tant, s'haurà
de calcular la base computable d'ambdós anys i comparar la seva relació amb el percentatge
establert com a objectiu per aquell exercici.

En relació als ingressos ordinaris, el càlcul és el que s'indica a continuació:

AJUSTAMENTS

En conseqüència, el càlcul del límit d'endeutament serà A/B, amb el resultat següent:

AJUSTAMENTS

3,1,- BASE COMPUTABLE 2012 

Compliment de l'objectiu del límit de deute, amb un percentatge del 48,57%

2,2,- INGRESSOS ORDINARIS 



Cal tenir en compte, però, que d'acord amb I'apartat 4 de I'article 12 de la LOEPSF, quan
s'hagin aprovat canvis normatius que suposin augments permanents de la recaptació, el nivell
de despesa computable resultant de l'aplicació de la regla de la despesa en els anys en què
s'obtinguin els augments de recaptació es podrà incrementar en la quantia equivalent.

Segons la informació rebuda del Ministeri d'Hisenda i Administracions Púbiques, en I'exercici
2013 la Diputació rebrà, en concepte dels acomptes de la PlE, un import de 584,9 milions
d'euros, import que suposa un important increment respecte de I'exercici2012.

Aquest increment ve derivat dels recents canvis normatius en matèria tributària estatal, sobre
tot en l'àmbit de I'IVA i els impostos especials, que suposen un increment de la recaptació que
escau considerar de caràcter permanent.

La diferència entre les previsions de la PIE en el pressupost inicial de 2013 (584,9 MEUR)
respecte les del pressupost inicial2012 (504,3 MEUR), suposa un increment de 80.571 .175,92
euros.

L'aplicació d'aquest increment eleva el nivell màxim de despesa computable fins a 663,4
milions d'euros, quan la despesa computable que es conté en el Pressupost per a 2013 és de
659,8 milions d'euros.

En conseqüència, el resultat de I'avaluació és com seguetx:

Compliment de la regla de la despesa, amb una diferència de 3.543.489,84

En base al càlculs anteriors es pot arribar a les següents

Gonclusions

Els projectes de pressupostos per a I'exercici 2013 corresponents a les entitats detallades en
el paràgraf primer del present informe compleixen, en termes consolidats, els objectius
d'estabilitat pressupostària, límit d'endeutament i regla de la despesa, d'acord amb els termes
establerts en la Llei Orgànica 212012, d'estabilitat pressupostària isostenibilitatfinancera.

Aquest informe s'emet amb caràcter independent al que s'emeti amb motiu de I'aprovació dels
pressupostos dels ens abans assenyalats, d'acord amb I'article 168.4 del Text refòs de la Lei
reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 212004, de 5 de març, en
els termes establerts en segon de l'article 16.2 del Reglament de desplegament de
la llei d'estabilitat en la seva aplicació a les entitats locals.
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