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1. Objecte de l’informe 
 
L’objecte de l’informe és emetre una opinió sobre el compliment dels criteris 
previstos en la D.A. 16a. del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, relatius a 
les inversions financerament sostenibles (IFS) realitzades a l’exercici 2017 amb 
càrrec al superàvit de l’exercici 2016.  
 
 

2. Marc normatiu 
 
L’apartat 6è de la Disposició Addicional Setzena del Text Refós de la Llei 
d’Hisendes Locals (D.A.16a.) preveu que “anualment, junt amb la liquidació del 
pressupost, es donarà compte al ple de la Corporació Local del grau de 
compliment dels criteris previstos en els apartats anteriors i es farà públic en el 
seu portal web”. 
 
Aquests criteris fan referència als següents apartats, recollits en la D.A.16a. i 
són: 
 

• Que l’entitat local estigui al corrent de les seves obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social. 

• Que les inversions facin referència als grups de programa 
(pressupostaris) establerts en l’apartat primer de la D.A.16a. 

• Que s’hagi sol·licitat autorització al Ministerio de Hacienda y Función 
Pública, quan les inversions en conjunt superin els 10 milions d’euros i 
suposin increment del capítol 1 i 2 de l’estat de despeses vinculat als 
projectes d’inversió. 

• Que no s’han inclòs inversions amb una vida útil inferior a cinc anys o a 
l’adquisició de mobiliari, vehicles (excepció del de transport públic). 

• Que la despesa sigui imputable a aplicacions del capítol 6è. o 7è. En 
aquest darrer cas caldrà comprovar que les despeses s’han destinat 
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destinades a finançar inversions que compleixin el que preveu aquesta 
disposició. i s'assignin a municipis que: 

a) Compleixin amb el que preveu la disposició addicional sisena 
de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril. 

b) o bé, no complint el que preveu la disposició addicional sisena 
de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, la inversió no comporti 
despeses de manteniment i així quedi acreditat en el seu Pla econòmic-
financer convenientment aprovat 

• Que la inversió permet durant la seva execució, manteniment i liquidació, 
donar compliment als objectius d’estabilitat pressupostària, i deute públic 
per part de la Corporació Local. 

• Que la iniciació de l’expedient de despesa s’ha realitzat dins de l’exercici 
2017, s’hagin realitzat les autoritzacions de despesa dins del 2017 i que 
estigui previst finalitzar les inversions abans del 31 de desembre de 
2018. 

• Que en l’expedient de despesa s’ha incorporat una memòria que 
contingui la projecció dels efectes pressupostaris i econòmics que 
puguin derivar-se de la inversió al llarg de la seva vida útil, i que hagi 
estat informat per la Intervenció General. 

 
 

3. Valoració 
 
La Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 
2017, publicada al BOE del 28 de juny, ha prorrogat la destinació del superàvit 
de les entitats locals que estableix la disposició addicional sisena de la Llei 
Orgànica 2/2012, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 
(LOEPSF), amb una important novetat: "als efectes de l'apartat 5 de la 
disposició addicional setzena del text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, en el supòsit que un projecte d'inversió no pugui executar-se 
íntegrament el 2017, la part restant de la despesa autoritzada en 2017 es podrà 
comprometre i reconèixer en l'exercici 2018, finançant amb càrrec al romanent 
de tresoreria de 2017 que quedarà afectat a aquesta fi per aquest import 
restant i l'entitat local no podrà incórrer en dèficit al final de l'exercici 2018".  
 
En tot cas el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària vinculat a les 
inversions financerament sostenibles dependrà de l’execució de la resta del 
pressupost del 2018. 
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A l’informe incorporat a la liquidació del pressupost de l’exercici 2017 de la 
Diputació de Barcelona, s’incorporava el següent quadre resum: 
 
 
 

 
 
 
De les xifres presentades se’n deriva que un import de 1.526.115,62 euros no 
van arribar a autoritzar-se durant el 2017 i per tant van perdre la seva condició 
d’inversions financerament sostenibles. 
 
De l’import restant només mantenen la seva condició d’inversions 
financerament sostenibles aquelles que hagin estat finalitzades a 31 de 
desembre de 2018.  
 
L’execució d’aquestes IFS ha estat la següent: 
 
  

EXECUCIÓ INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES 2017 a 31-12-2018 

Obligacions reconegudes Total executat Import no executat 

Aplicació pressupostària Imports aprovats  2017 2018 

G/10420/93310/62305 238.000,00 0 0 0,00 238.000,00 

G/50100/45300/61102 18.899.161,33 0 8.127.846,14 8.127.846,14 10.771.315,19 

G/50100/45300/61105 10.028.790,28 0 4.831.137,20 4.831.137,20 5.197.653,08 

G/50100/45301/61102 7.037.725,41 50.442,27 1.689.570,95 1.740.013,22 5.297.712,19 

G/50100/45301/76262 2.501.640,00 0 1.271.146,75 1.271.146,75 1.230.493,25 

38.705.317,02 50.442,27 15.919.701,04 15.970.143,31 22.735.173,71 

 
 
 
 
 

Aplicació 

pressupostària 2017
Descripció Import IFS A AD

G/10420/93310/62305 Inversió sostenible. Climatització Migjorn Mundet 238.000,00

G/50100/45300/61102 Inversió Sostenible 2017 (revest. cunetes- marges) 18.899.161,33 18.899.161,33

G/50100/45300/61105 Inversió Sostenible 2017 10.028.790,28 10.028.790,28

G/50100/45301/61102 Inversió Sostenible 2017 7.037.725,41 5.699.167,52 50.442,27

G/50100/45301/76262 Inversió Sostenible 2017 - XGL 2.501.640,00 2.501.640,00

TOTAL IFS 38.705.317,02 34.627.119,13 2.552.082,27
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4. Conclusions 
 
De l’execució de les inversions financerament sostenibles aprovades l’exercici 
2017 per la Diputació, han complert les condicions exigibles perquè siguin 
considerades com a tals, les que van ser autoritzades durant el 2017 i han estat 
executades abans del 31 de desembre de 2018, que han estat d’un import total 
de 15.970.143,31 euros. 
 
 
 
Igualment, el Consorci de Residus Sòlids del Maresme, certifica que  la inversió 
financerament sostenible aprovada durant l’exercici 2017, per un import de 
6.717.295,36 euros, ha estat executada totalment a 31 de desembre de 2018. 
 
Per contra, un import de 22.735.173,71 euros, de les IFS aprovades per 
Diputació l’exercici 2017,  ha perdut la condició d’inversions financerament 
sostenibles, per no complir els requeriments previstos a la normativa, i per tant 
aquest import no executat, que reduïa l’import del superàvit de la liquidació del 
2016 destinat a la reducció de l’endeutament, que en un principi va queda 
establert en 35.997.974,8 euros, passa a ser de 58.733.148,51 euros, un cop 
afegit l’import de les IFS no executades. 
 
 


