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INFORME

de la lntervenció General sobre l'avaluació del compl¡ment dels objectius
d'estabilitat pressupostàr¡a, sostenibilitat financera ¡ regla de la despesa

Vist I'avant-projecte de pressupost de la Corporació per a I'exercici 2014, elaborat pel Servei de
Programació, així com els avant-projectes dels pressupostos corresponents als dels seus
organismes autònoms, també del mateix exercici, ORGT, lnstitut del Teatre, Patronat d'Apostes,
Fundació Pública Casa Caritat i XAL, S.L. A efectes de I'avaluació de I'acompliment de les regles
fiscals, consolidaran els seus estats d'ingressos i de despeses al considerar-se ens no de mercat,
excepte el Patronat d'Apostes que, tot i tenir pressupost limitatiu, es considerarà com una entitat
de mercat, i l'avaluació del qual es realitzarà de forma individualitzada.

Vist el marc pressupostari de la Corporació, aprovat per decret del president de dala 27 de
setembre d'enguany.

Atès que la Llei Orgànica 212012 d'Estabilitat i Sostenibilitat Financera de 27 d'abril, en el seu
artícle 11è, estableix que I'elaboració, aprovació iexecució dels pressupostos de les entitats que
integren el sector de les administracions públiques s'hauran d'ajustar al principi d'estabilitat
pressupostària, avaluat en termes de comptabilitat nacional, la qual s'entendrà pels ens locals
com una posició d'equilibri o superàvit pressupostari.

Atès que, per altra banda, I'article 12è de la mateixa llei estableix la necessitat d'acomplir la regla
de la despesa, la qual es defineix com la variació de la despesa computable del exercici respecte
de la de I'any anterior, la qual no podrà ser superior a la taxa de referència de creixement del PIB
a mig termini corresponent a I'economia espanyola. Aquest càlcul també s'haurà de realitzar en
les fases d'elaboració, aprovació i execució de les entitats públiques.

Atès que, finalment, I'article 13è de la mateixa llei consagra el principi de sostenibilitatfinancera,
definida com la capacitat que disposen els ens públics per a fer front a les despeses presents i

futures, dintre del límits d'endeutament legalment establerts.

En conseqüència, caldrà avaluar l'acompliment de les tres regles fiscals abans esmentades en
termes de comptabilitat nacional en relació a I'avant-projecte dels pressupostos presentats per a
l'exercici 2014. Els càlculs en qüestió es faran en termes consolidats, un cop deduìöes les
transferències internes que s'hagin consignat entre ells.

La realització dels càlculs de les regles fiscals en el present informe presenta, no obstant, dos
limitacions que exigiran un nou càlcul a realitzar amb posterioritat. La primera limitació consisteix
en la impossibilitat de disposar, a data actual, dels avant-projectes de pressupostos i estats
financers de la resta d'entitats que conformen el sector públic de la Diputació de Barcelona, la qual
cosa implica que I'avaluació de les regles fiscals només contemplarà els pressupostos esmentats
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en el paràgraf primer. La segona limitació rau en no disposar de les dades de la liquidació del
pressupost d'enguany, la qual cosa exigeix realitzar les avaluacions en base a una estimació
d'aquelles dades.

Pel que fa als límits dels objectius de les regles fiscals per a I'exercici 2014, l'Administració de
l'Estat ha establert per a les entitats locals els percentatges següents:

Estabilitat pressupostària: Equilibri pressupostari o dèficitzero.
Límit d'endeutament: El75o/o dels ingressos ordinaris.
Regla de la despesa: En funció de la taxa de referència de creixement del PIB

I'economia espanyola, que segons informe de I'Administració
I'Estat de2510612013, s'ha fixat en el1,5o/o.

Per altra banda, el R.D. 146312007, de 2 de novembre, en el que s'aprovava el reglament de
desenvolupament de I'anterior llei d'estabilitat, llei 18/2001 per les entitats locals, estableix, en el

seu article 16è, que correspondrà al seu òrgan interventor respectiu I'avaluació de I'acompliment
de les regles fiscals.

La intervenció de I'entitat local detallarà en el seu informe els càlculs efectuats i els ajustaments
practicats, sobre la base de les dades dels capítols I a 7 dels estats d'ingressos i despeses
pressupostaris, i procedir a la consolidació dels estats comptables, a I'objecte que el resultat de
l'avaluació sigui en termes de comptabilitat nacional.

1.. AVAL
DE MERCAT.

l.l.- Obiectiu d'estabilitat pressupostària

El càlcul per a 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 I'estat de
despeses de 1 a 7. Es a dir, la comparació entre els ingressos i despeses no financers. A I'import
obtingut se li aplicarà la suma algebraica corresponent als ajustaments segons criteris SEC-95, els
quals tenen per objecte convertir els imports pressupostaris, que es comptabilitzaran segons
criteris de comptabilitat pública, en imports calculats en termes de comptabilitat nacional.

En relació als ajustaments esmentats només se n'han contemplat els que fan referència als de la
Corporació, atès I'escassa incidència dels ajustaments en la resta d'entitats.

Els pressupostos dels ingressos i de les despeses no financeres per a I'exercici 2014
corresponents a les entitats esmentades en el paràgraf primer són els que es detallen a

continuació:

Els ajustaments que s'han practicat en el pressupost de la Corporació han estat els següents:
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El càlcul de la capacitalnecessitat de finançament s'obtindrà en termes consolidats,tot practicant
els ajustaments SEC-95 esmentats anteriorment, i una vegada deduiöes les transferències
internes se'n deriva el resultat següent:
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Total d'ajustamenh a presruposl de I'entil¿t 192.460.010,1I



Estabilitat Pressu postària
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En base als càlculs assenyalats anteriorment, el resultat de I'objectiu d'estabilitat pressupostària
ha estat el següent:

Superàvit per un import de 210.344.637,46 euros i, per tant, acompliment de I'objectiu
d'estabi litat pressu postàr¡a.

1.2.- Obiectiu límit d'endeutament

Atès que, així mateix, cal calcular el nivell d'endeutament per tal de verificar que no s'ultrapassarà
el límit esmentat anteriorment en l'exercici 2014, d'acord amb les dades de I'avant-projecte de
pressupost i el balanç de situació. L'estimació del deute viu a 31 de desembre de l'any 2014 ês el

següent:
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En conseqüència.
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Total corporació local - Diputació Barcelona - (41%)

Acompliment de I'objectiu del límit d'endeutament, amb un percentatge sobre els
ordinaris del 41,0 olo
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1.3.- Reqla de la Despesa

El càlcul de la regla de la despesa implica comparar les bases computables dels exercicis 2013 i

2014i verificar que la variació entre ambdues no ultrapassa el límit establert com a objectiu per a
2014. Per tant, s'hauran de calcular les bases computables d'ambdós exercicis, i verificar que la
base computable de I'exercici 2013 incrementada amb la taxa de referència de creixement del PIB
i les variacions permanents de recaptació sigui superior a la base computable de I'exercici 2014.
Pel que fa a les variacions permanents de recaptació no s'ha estimat cap import, al considerar que
es mantenen amb imports similars les principals figures del pressupost d'ingressos.

El resultat de I'avaluació és el següent:

Entitat

Despesa màxima admissible Regla de la Despesa
I - Desp€fa computeble

Liquidació 2011

(Gcm13l
flt

ll - Taxa de

referèncie

f2l 
= 

lll' lltTrcÞibl

ll - AugrììentsiDismin
(ârt.l2-+) pressupost

2014 (lncNorm2014)

11t

Limit de Iâ Regla de

la tlespesa
f¡tì = Ðlì111

Diferència entre el 'Lím¡l de la Regla de la Despesa' i la 'Despesa computable Pressupost 201a {Gc20141'l4l{5}
% increment despesa computable 2014 sl-2013 (6) : t(5){1)ì i (f }

Acompliment de la regla de la despesa, amb una diferència entre la base computable de
I'any 2013 ide la del2014 de 71.599.171.44 EUR.

2.- AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS DE LES REGLES FISCALS PELS ENS CONSIDERATS DE
MERCAT.

Pel que fa a I'avant-projecte del Patronat d'Apostes, acompleix els objectius de les regles fiscals,
d'acord amb el detallsegüent:

Estabilitat Pressupostària

lnqrés no financer{tj
Despesâ no financera

tri

Aiustament Sec 2

C apachat/Necessit
ãt financera de

I'Entitet
Ajustâments

de te DròDie Entitel

Ajustanrents per
operacions

inlernes Fl

2.409-600.00 2 3S9 600.00 386.822.85 000 336.822,85
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Superàvit per un import de 396.822,85 euros i, per tant, acompliment de I'objectiu
d'estabilitat

Entitat

Despesa màxima admissible Regla de la Despesa

I - Despesa comput¡ble | | ltt - AugmentstDismin !

riiuiaaciô zotr I I lrrt.tzi¡ pressupost I L¡nril de l¡ Regla de

(Gc20131 I ll - Taxa de referència | 2014 (lncNornr20l,+) I la DesFesa

l Ir2l={1r'lr+Trcpibt| t3) | t¿t=

irl
2 170 000.00 i 2202550.00 , 0,00 | z.zoz sso,oo j

tll
Patronat d'Apostes 2 Aß 277 ,15

Diferència entre el 'Límit de la Reqla de la Despesa'i la'Despesa computable Pressupost20l4 (Gc201a)'(a)-{5}

% incremenl despesa computable 2014 s12013 (61 : t(5)-.11)l I (fl

Acompliment de la regla de la despesa, amb une d¡ferènc¡a entre la base computable de
l'any 2013 i de la del2014 de 192.272,85 EUR.

Conclusions

Els avant-projectes de presupostos per a l'exercici 2014 corresponents a les entitats detallades en
el paràgraf primer considerades com a no mercat 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 i sostenibilitat financera, amb les limitacions que

s'han fet esment amb anterioritat.

L'avant-projecte corresponent al Patronat d'Apostes, entitat considerada de mercat, acompleix les
regles fiscals de forma individualitzada.

S'acompanya documentació annexa dels pressupostos inicials de la Corporació i organismes
autònoms, així com el detall de càlculs realitzats per avaluar les regles fiscals als que fa referència
aquest informe.

Aquest informe s'emet amb caràcter independent al que s'emeti amb motiu de I'aprovació dels
pressupostos de les es anteriorment, d'acord amb l'article 168.4 del Text refòs

locals, aprovat pel R.D.L. 212004, de 5 de març, segons els

La in
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de la llei reguladora dy' les
termes establerts en êl par
d'estabilitat pressu postària

Barcelona, 13 de de 2013




