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Informe de la Intervenció General 

 
 
Liquidació del Pressupost 2017 
 
 
 

1. Objecte de l’informe 
 
El present informe s’elabora per avaluar el compliment dels principis 
d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financer i regla de la despesa, 
previstos en la Llei orgànica 2/2012, en el pressupost de la Diputació de 
Barcelona, com a conseqüència de la liquidació del pressupost de l’exercici 
2017. 
 
 

2. Marc normatiu 
 
 
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 
s'hauran d'ajustar al principi d'estabilitat pressupostària, calculat en termes de 
comptabilitat nacional (SEC), entesa per als ens considerats com 
administracions públiques, no de mercat, com a una posició d'equilibri o 
superàvit pressupostari, i per les entitats o societats, considerades com de 
mercat, com una posició d’equilibri financer. 
 
L'article 13è de la mateixa llei, consagra el principi de sostenibilitat financera, 
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. 
 
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 de l'any actual 
respecte de la del any anterior, tenint en compte els augments o disminucions 
de recaptacions de caràcter permanent. La variació esmentada no podrà ser 
superior a la taxa de referència de creixement del PIB a mig termini 
corresponent a l'economia espanyola.  
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El present informe s’elabora sobre la base de la informació pressupostària 
disponible de totes les entitats del seu sector públic, que a data d’avui són:  
 

• Organisme Autònom de Gestió Tributària 
• Institut del Teatre 
• Patronat d’Apostes (societat no financera) 
• Fundació Pública Casa Caritat 
• Xarxa Audiovisual Local, S.A. 
• Consorci Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, Casa Caritat 
• Consorci de les Reials Drassanes i Museu Marítim de Barcelona 
• Consorci Centre de Documentació i Museu Tèxtil Terrassa 
• Consorci del Patrimoni de Sitges 
• Consorci Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme 
• Consorci del Parc de Serralada Marina 
• Consorci del Parc del Litoral 
• Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat 
• Consorci Espai Natural de les Guilleries-Savassona 
• Consorci Parc Serralada Litoral 
• Consorci Universitat Internacional Menéndez-Pelayo 
• Consorci d’Estudis, Mediació i Conciliació (Cemical) 
• Consorci Institut de Ciències Polítiques i Socials 
• Fundación Democracia y Gobierno Local 
• Fundació Privada Palau 
• Fundació Privada Institut d'Humanitats de Barcelona (societat no 

financera) 
 
Totes aquestes entitats, conjuntament amb la pròpia Diputació de Barcelona 
formen part del Sector administracions Públiques dins del Sector Públic de la 
Diputació de Barcelona, amb l’excepció del Patronat d’Apostes i de la Fundació 
Privada Institut d’Humanitats de Barcelona que són societats no financeres 
(entitats de mercat). El càlcul de les regles fiscals es farà agregat a nivell de 
totes les entitats que són catalogades com a Sector Administracions Públiques. 
 
 
 

3. Càlculs de les regles fiscals. 
 
 

3.1. Procediment per a calcular les regles fiscals. 
 
 
Pel que fa a l’objectiu d’estabilitat pressupostària, s’entendrà que s’ha complert 
si el resultat del tancament del pressupost per a l’exercici 2017 dels capítols no 
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financers, d’ingressos i despeses (1 a 7), calculats en termes SEC, es situa en 
una posició d’equilibri o superàvit. 
 
En relació a l’objectiu de la sostenibilitat financera (límit d’endeutament), caldrà 
tenir en compte allò que estableix la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
RDL 2/2004, i la disposició final 31ª de la Llei de Pressupostos Generals de 
l’Estat per l’any 2013, en el que fixa un límit màxim d’endeutament per a cada 
entitat local en un percentatge del 110% del seus ingressos ordinaris del 
pressupost. En quant al compliment del període mitjà de pagament s’ha de 
constatar el compliment del mateix en els darrers períodes, no superant el 
termini mitjà de pagament de 30 dies, d’acord amb la normativa dictada a 
l’efecte. 
 
Pel que fa a la regla de la despesa, la taxa de referència de creixement del PIB 
de l’economia espanyola estimada per a l’exercici 2017, publicada pel Ministeri 
d’Economia, es va situar en el 2,1%. Els càlcul es faran sobre les dades 
derivades de la liquidació del pressupost de l’exercici 2016. 
 
La intervenció detalla 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), d’acord 
amb l'article 16.2 de l'esmentat Reglament, així com la determinació de la 
capacitat o necessitat de finançament. 
 
El detall dels càlculs esmentats anteriorment es reflecteixen en l’estat Annex  
Càlcul Regles Fiscals Liquidació Pressupost 2017 del Sector Públic de la 
Diputació de Barcelona. 
 
 

3.2. Estabilitat pressupostària 
 
El càlcul per determinar el superàvit, entès com la capacitat o necessitat de 
finançament, s’obtindrà mitjançant la diferència entre els drets reconeguts nets 
dels capítols pressupostaris 1 a 7 amb les obligacions reconegudes netes de 
l’estat de despeses també dels capítols pressupostaris 1 a 7.  
 
És a dir, la comparació entre ingressos i despeses de caràcter no financer 
d’aquest pressupost. A l'import obtingut se li afegirà la suma algebraica dels 
ajustaments segons els criteris establerts pel SEC, els quals tenen per objecte 
convertir els imports liquidats, calculats segons criteris de comptabilitat 
pressupostària, en imports calculats en termes de comptabilitat nacional. 
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Els ajustaments s’han calculat d’acord amb la normativa SEC, seguint el previst 
en el  “Manual de Cálculo del déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las 
Corporaciones Locales” i aplicant la “Guía para la comunicación de la 
información dela liquidación de 2016”, publicada pel Ministerio de Hacienda y 
Función Pública (la corresponent a 2017 encara no ha sortit publicada).  
 
En tots els casos s’han fet els càlculs amb les dades reals de la liquidació, i en 
els que no es disposen encara s’han utilitzat les dades avançades al MINHAFP 
corresponents al quart trimestre. 
 
Els resultats obtinguts han estat els següents: 
 

Entitats Sector Administracions Públiques 
Capacitat de 
finançament 

Diputació Barcelona 27.223.876,01 

Organisme de Gestió Tributària 3.053.978,71 

Institut del Teatre 221.634,53 

Fundació Pública Casa de Caritat 0,00 

Xarxa Audiovisual Local 20.995,04 

C. Centre de Cultura Contemporània de Barcelona 619.312,52 

C. Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona -182.938,89 

C. Patrimoni de Sitges 196.048,05 

C. Centre de Documentació i Museu Tèxtil 135.578,50 
C. Estudis Mediació i Conciliació a l'Administració Local - 
Cemical 1.483,89 

C. Parc Agrari Baix Llobregat 39.231,46 

C. Parc Serralada Litoral 22.132,86 

C. Parc de la Serralada de Marina -75.953,42 

C. Espai Natural de les Guilleries-Savassona -5.777,78 
C. Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona - C. 
Ernest Lluch 68.316,27 

C. Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme 10.106.025,98 

C. Inst. Ciències Polìtiques i Socials 39.672,27 

F. Democracia i Gobierno Local 63.859,03 

F. Privada Palau -38.716,73 

Associació Arc Llatí -47.080,67 

Total 41.461.677,63 
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El detall dels càlculs esmentats anteriorment es reflecteixen en l’estat Annex 1 
Càlcul Regles Fiscals de la Liquidació del Pressupost 2017 del Sector Públic de 
la Diputació de Barcelona. 
 
 

3.3. Sostenibilitat financera  
 

3.3.1. Límit d’endeutament 
 
Cal calcular el nivell d’endeutament per tal de verificar que no ultrapassa el límit 
del 110% establert en l’article 53 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel que s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, 
així com allò que disposa el text consolidat de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 
d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals.  
 
El deute financer a efectes de l’avaluació de l’objectiu de sostenibilitat financera 
es defineix segons el protocol de dèficit excessiu regulat per la normativa 
europea sobre aquesta matèria. Segons aquesta normativa els saldos 
pendents d’amortitzar corresponents a les liquidacions negatives de les 
Participacions en els Ingressos de l’Estat dels anys 2008 i 2009, no computen 
com a deute viu de la Corporació. Per tant, només es tindrà en compte com a 
deute viu el corresponent amb les entitats financeres en concepte de préstecs 
rebuts. Respecte aquesta regla cal indicar que de tot el Sector Públic Diputació 
de Barcelona només tenen endeutament la Diputació de Barcelona i el 
Consorci de Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme.  
 
 

Estat del deute DIBA a 31/12/2017 121.254.221,48 
Estat del deute CTRSU Maresme a 31/12/2017 36.957.021,82 
Total deute a 31/12/2017 158.211.243,30 
Ingressos corrents liquidats a 31.12.2016 787.188.503,44 

 
 
En conseqüència, el percentatge d’endeutament previst és del 20,1 %. 
 
 

3.3.2. Període mitjà de pagament (PMP) 
 
 
El període mitjà de pagament es calcula per cadascuna de les entitats que 
formen part del Sector públic de la Diputació de Barcelona i també de forma 
agregada. 
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Les dades obtingudes dels darrers mesos indiquen un compliment en termes 
globals del termini de 30 dies fixats per la normativa vigent, si bé en alguna 
entitat i mes s’hagi pogut superar el llindar esmentat. 
 

Entitat

Ratio

Operacions 

Pagades

Ratio

Operacions 

Pendents de 

Pagament

Període Mitjà de 

Pagament 

Mensual

Diputación Prov. de Barcelona (7,43) 19,40 (0,26)

Asoc. Arc Llatí - Arco Latino - Arc Latin- (20,77) 0 (20,77)

C. Centre de Documentació i Museu Textil (22,94) 213,13 (5,11)

C. Ctro. Cul. Contem. Barcelona, Casa Caritat 15,75 (1,82) 5,37

C. Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona (1,78) (15,52) (8,70)

C. Espai Natural de les Guilleries-Savassona (19,99) (27,80) (25,12)

C. Estudis, Mediació i Conciliació a l'Administració Local- CEMICAL (19,21) 0 (19,21)

C. Inst. Ciéncies Polítiques i Socials (6,37) (15,81) (8,88)

C. Parc Agrari del Baix Llobregat (12,96) 16,08 (6,71)

C. Parc de la Serralada Marina (21,33) (20,74) (21,32)

C. Parc Serralada Litoral (25,46) (20,96) (22,48)

C. Patrimoni de Sitges (4,34) (22,59) (4,37)

C. Tratament de Residus Sólids Urbans del Maresme (14,18) (28,94) (19,17)

C.Universitat Internacional Menendez Pelayo Barcelona-C. Ernest Lluch (19,63) (10,11) (19,35)

F. Democracia y Gobierno Local (17,09) (17,33) (17,17)

F. Pca. Casa de Caridad 0 0 0

F. Privada Palau (16,42) (29,39) (22,93)

Institut del Teatre 1,58 (6,47) (4,19)

O. Gest. Tributaria 1,97 0,65 1,86

Xarxa Audiovisual Local S.l. 0,48 (2,37) (0,94)  
 
 
 

3.4. Regla de la despesa 
 
D’acord amb l’article 12 de la Llei Orgànica la variació de la despesa 
computable de les Corporacions Locals no podrà superar la taxa de referencia 
de creixement del Producte Interior Brut a mig termini de l’economia espanyola. 
Pel que fa a l’exercici 2017, la taxa de referència de creixement del PIB de 
l’economia espanyola estimada es va situar en el 2,1%.  
 
Els càlcul del compliment o no de la regla de la despesa s’han realitzat de 
manera individualitzada per cada entitat i també de manera agregada a nivell 
del Sector Públic de la Diputació de Barcelona, i d’acord amb el sistema de 
càlcul que es recull en la “Guía para la determinación de la Regla de Gasto 
para Corporaciones locales dela IGAE 3ªedición Noviembre 2014” i aplicant la 
“Guía para la comunicación de la información dela liquidación de 2016”, 
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publicada pel Ministerio de Hacienda y Función Pública (la corresponent a 2017 
encara no ha sortit publicada). 
 
En tots els casos s’han fet els càlculs amb les dades reals de la liquidació, i en 
els que no es disposen encara s’han utilitzat les dades avançades al MINHAFP 
corresponents al quart trimestre. 
 
Els resultats obtinguts han estat els següents: 
 

Entitat
Límit Regla de la 

Despesa 2017

Despesa 

computable 2017

F. Democracia y Gobierno Local 569.850,17 583.653,07

Asoc. Arc Llatí - Arco Latino - Arc Latin- 138.971,60 151.405,32

C. Tratament de Residus Sólids Urbans del Maresme 19.484.702,13 19.441.152,25

C. Inst. Ciéncies Polítiques i Socials 450.500,90 453.269,16

C. Ctro. Cul. Contem. Barcelona, Casa Caritat 9.520.755,29 9.266.003,20

C. Parc Serralada Litoral 769.436,48 727.817,04

C. Estudis, Mediació i Conciliació a l'Administració Local- CEMICAL 220.988,45 222.482,17

C. Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona 6.543.981,83 7.141.141,86

C. Espai Natural de les Guilleries-Savassona 445.016,37 388.551,69

C. Patrimoni de Sitges 2.700.712,45 2.456.164,29

C. Centre de Documentació i Museu Textil 1.017.612,91 1.012.999,82

C. Parc de la Serralada Marina 660.504,82 575.265,36

C.Universitat Internacional Menendez Pelayo Barcelona-C. Ernest Lluch 279.954,13 218.388,25

C. Parc Agrari del Baix Llobregat 896.781,96 891.624,36

Diputación Prov. de Barcelona 592.827.217,93 634.151.463,32

O. Gest. Tributaria 44.668.837,14 43.416.716,44

F. Pca. Casa de Caridad 153,15 0,01

Institut del Teatre 18.222.194,15 17.834.768,82

F. Privada Palau 494.165,58 500.038,14

Xarxa Audiovisual Local S.l. 21.525.703,84 24.034.468,63

Total despesa computable 721.438.041,28 763.467.373,20

Resultat -42.029.331,92  
 
 
El detall dels càlculs esmentats anteriorment es reflecteixen en l’estat Annex 1 
Càlcul Regles Fiscals de la Liquidació del Pressupost 2017 del Sector Públic de 
la Diputació de Barcelona. 

Codi Segur de Verificació (CSV): eb21163810de478b8533   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 9

Àrea de Presidència 

Intervenció General 

 

 

 
 9/9 

 
 

4. Conclusions. 
 
L’avaluació de les regles fiscals de la liquidació del pressupost 2017 de la 
Diputació de Barcelona i el seu Sector Públic dóna el següent resultat: 
 

� L’acompliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària com a 
conseqüència de presentar superàvit, entès com a capacitat de 
finançament avaluat de manera agregada. 

 
� L’acompliment de l’objectiu de sostenibilitat financera, en quant al límit 

de l’endeutament en no superar el percentatge del 110% i en quant al 
període mitjà de pagament en no superar els 30 dies.  
 

� L’incompliment de l’objectiu de la regla de la despesa, en superar el 
màxim establert avaluat de manera agregada. 

 
D’acord amb el previst en l’article 21 de la Llei Orgànica d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, procedeix la formulació d’un pla 
economicofinancer que permeti el compliment de les regles fiscals durant els 
exercicis 2018 i 2019. 
 
Aquest Pla economicofinancer s’haurà d’elaborar en el termini màxim d’un mes 
des de la data d’aprovació de la Liquidació del Pressupost de 2017, i ser 
aprovada, per l’òrgan competent de l’entitat de tutela financera (Generalitat de 
Catalunya) en el termini  màxim de dos mesos des de l’elaboració del Pla. 
Prèviament caldrà que el Ple de la Corporació elevi aquest Pla a l’òrgan de 
tutela financera. 

 
 

Codi Segur de Verificació (CSV): eb21163810de478b8533   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 10

Metadades del document

Tipologia documental
2018/0002488

Tipus documental Informe

Núm. expedient

Títol Informe de la Intervenció general sobre el compliment de les Regles Fiscals a
la liquidació DIBA 2017

Data document 15/02/2018

Signatari Acte Data acte

Signatures

Interventor General37273364R JOSEP ABELLA (R:
P0800000B)

Signa 15/02/2018 14:02

Validació Electrònica del document
Codi (CSV) Adreça de validació
eb21163810de478b8533

QR
https://seuelectronica.diba.cat

Codi Segur de Verificació (CSV): eb21163810de478b8533   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.


