
 
Àrea de Presidència 

Intervenció General 

 

 

 1/8 

 
 
 
 

Informe de la Intervenció General sobre 
l’avaluació del compliment dels objectius 
d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat 
financera i regla de la despesa derivats 
de la liquidació del pressupost general 

de la Diputació de Barcelona 2018 
 
  
 

Pressupost 
2018 

 
 



Àrea de Presidència 

Intervenció General 

 

 

 
 2/8 

 
Informe de la Intervenció General 

 
 
Liquidació del Pressupost General del 2018 
 
 
 

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 
2018. 
 
 

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. 
 
En aquests moments no es disposa d’informació del Consorci de Tractament 
de Residus Sòlids Urbans del Maresme, de la Fundació Democracia y 
Gobierno Local i de la Fundació Privada Palau. 
 
La manca d’informació no afectaria al resultat final del càlcul de les regles 
fiscals, d’acord amb les estimacions d’aquesta Intervenció. 
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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 2018 dels capítols no 
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 2018, publicada pel Ministeri 
d’Economia, es va situar en el 2,4%. Els càlcul es faran sobre les dades 
derivades de la liquidació del pressupost de l’exercici 2017. 
 
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 2018 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.  
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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. 
 
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 de la liquidación de 2017”, publicada pel Ministerio de Hacienda  (la 
corresponent a 2018 encara no ha sortit publicada).  
 
Els resultats obtinguts han estat els següents: 
 

 
 
 
El detall dels càlculs esmentats anteriorment es reflecteixen en l’estat Annex 1 
Càlcul Regles Fiscals de la Liquidació del Pressupost 2018 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.  
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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 (del que no es 
disposa de dades).  
 
 

Estat del deute a 31/12/2018 97.385.110,54 
Ingressos corrents liquidats DIBA a 31.12.2018  729.649.066,10 

 
 
En conseqüència, el percentatge d’endeutament de la Diputació de Barcelona 
és del 13,34 %. 
 
 

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. 
 
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. 
 
 
 

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 2018, la taxa de referència de creixement del PIB de 
l’economia espanyola estimada es va situar en el 2,4%.  
 
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 
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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 de la liquidación de 2017”, 
publicada pel Ministerio de Hacienda (la corresponent a 2018 encara no ha 
sortit publicada). 
 
Els resultats obtinguts han estat els següents: 
 

 
 
El detall dels càlculs esmentats anteriorment es reflecteixen en l’estat Annex  
Càlcul Regles Fiscals de la Liquidació del Pressupost 2018 del Sector Públic de 
la Diputació de Barcelona. 
 
 

4. Conclusions. 
 
L’avaluació de les regles fiscals de la liquidació del pressupost 2018 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’acompliment de l’objectiu de la regla de la despesa, en no superar el 
màxim establert avaluat de manera agregada. 
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Cal tenir present que aquests càlculs són provisionals per la manca 
d’informació d’un consorci i dues fundacions, si bé no es considera que aquesta 
informació pugui alterar el resultat d’acompliment de les tres regles fiscals. 


