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L'ENDEUTAMENT 
 

 

1. Situació a 31de desembre 

 

Durant aquest últim trimestre de l’any han esdevingut dues actuacions que han afectat l’estructura de 

l’endeutament de la corporació.  

 

D’una banda, al mes de novembre s’ha aprovat la liquidació definitiva de la participació de les Entitats 

Locals en tributs de l’Estat de l’exercici 2017, generant un saldo a reintegrar a l’Administració General 

de l’Estat de 17.213.738,46 euros, dels quals 15.724.911,47 euros ja han estat retornats al mes de 

desembre, restant 2,056.060,56 euros per retornat al mes de març de 2020 amb interès del 0,00%.  

 

En segon terme, junt amb les liquidacions d’amortització del mes de desembre s’han dut a terme tres 

amortitzacions extraordinàries per un import total de 38.819.811,59 d’euros, amb motiu de la 

modificació de crèdit 11/2019, de data 26 de setembre de 2019, amb què es consignava un suplement 

de crèdit a la consignació pressupostària G/1C000/01110/91300 del capítol 9 del pressupost de 

despeses de la Diputació de Barcelona per aquest mateix import. 

 

Com a resultat de la liquidació en tributs de l’Estat i de les amortitzacions del trimestre, el saldo viu de 

l’endeutament de la Diputació de Barcelona a 31 de desembre de 2019 a disminuint fins a 150,79 

MEUR. Cal tenir en compte que  pel que fa al al principi de prudència financera, el saldo del deute de 

la corporació a final de l’exercici 2019 és de 37,86 MEUR , en tant que no es considera com a deute 

els imports de les liquidacions a retornar a l’Estat.  

 
 

ESTRUCTURA DE L’ENDEUTAMENT DE LA CORPORACIÓ A 31/12/2019 

 
TOTAL DEUTE 

PENDENT 

a tipus Fix a tipus Variable deute amb l'Estat Operacions 

tresoreria 

TOTAL 

150.789.883,61 € 17.346.855,08 € 20.515.999,58 € 112.927.028,95 € 0,00 150.789.883,61 € 

Estructura fix/var 11,50% 13,61% 74,89% 0,00% 100% 
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2. Evolució durant el trimestre: 
 
Durant aquest trimestre, tenint en compte els diners a retornar a l’Estat per la liquidació de la 

participació en tributs de l’exercici 2017 i les amortitzacions realitzades en els darrers tres mesos de 

l’any, l’endeutament s’ha reduït en un 22,69% respecte al trimestre anterior, el que suposa un total de 

44,25 MEUR menys d’endeutament: 

 

   % MEUR 

Deute pendent inicial   30/09/2019   195,04 

 Disposicions   17,21 

 Amortitzacions   -61,46 

Deute pendent final   31/12/2019   150,79 

  Increment / decrement -22,69% -44,25 

Interessos liquidats en el trimestre       0,13 

 

L’import dels interessos pagats pel total d'operacions vigents ha estat de 129.665,86 euros.  

 

 
Interessos pagats durant el trimestre 

 

Préstecs  variables Préstec  Fix Totalitat del deute 

milions milions (Var+Fixos) 

0,012 

 

0,118 0,130 

 

 

A 31 de desembre el tipus mig vigent que afecta a la totalitat de l’endeutament és el 0,09%. En aquest 

càlcul s'ha inclòs les operacions de deute, "a tipus zero", corresponents als reintegraments de la 

Participació en els Tributs de l’Estat (PTE). 

 

Entrant en el detall per tipus d'operacions, pel que fa a la part del deute referenciada a variable, el tipus 

mig a aquesta data és d'un 0,09%, i el tipus que s’aplica a les operacions referenciades a fix és del 

0,65%. 
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Tipus mig del deute viu a 31/12/2019 
essos pagats 

 
 Import 

milions 
Tipus mig 

 Préstec a tipus fix 17,35 0,65% 

 Préstecs  variables 20,52 0,09% 

 

Tipus mig de l’endeutament a 31/12/2019 
 

Total Deute Viu  

(Fix-Var) 

Deute a retornar a l’Estat 
Totalitat endeutament 

0,35% 

 

0,00% 0,09% 

  

 

3. Distribució a 31 de desembre: 

 

El criteri que s’ha aplicat a l’hora de determinar a quines operacions se’ls aplicava l’import previst 

per amortitzar extraordinàriament de 38,82MEUR, ha estat atenent al criteri del major a menor cost 

que actualment suposa per a la Diputació, motiu pel qual s’han reduït les següents operacions: 

 

Entitat Principal 
Tipus interès 

% 

% cost 

4T/2019 

Cap. Pendent 

31/12/2019 

Import 

amortitzat a 

31/12/2019 

Cap. Pendent 

final a  

31/12/2019 

B. Santander 40.000.000,00 fix 1,050 1,050 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 

B. Sabadell 22.500.000,00 fix 0,740 0,740 20.000.000,00 11.318.811,59 0,00 

Caixa Enginyers 5.000.000,00 Euribor+1,200 0,787 3.500.000,00 3.500.000,00 8.680.188,41 

TOTALS 
    

38.818.811,59  

 

Amb l’amortització total de dues de les operacions, al final de l’exercici tenim concertades només 

quatre operacions de préstec, dues a tipus variable i dues a tipus fix. 

 

El deute ha quedat distribuït entre tres entitats financeres. La part més important la concentra 

Caixabank (13,61% del saldo viu del deute) amb qui tenim contractades dues operacions de préstec a 

tipus variable amb un saldo pendent de 20,52 MEUR. L’Estat continua sent el principal creditor de 

la corporació amb 112,93 MEUR, que suposen el 74,89% del deute pendent. 

 

 
 

Entitats %        milions 

Deute pendent a 

tipus    fix 

Deute pendent a 

tipus    variable 

Caixabank 13,61% 20,52  20,52 

B. Sabadell 5,76% 8,68  8,68  

BBVA 5,75%                   8,67  8,67  

Deute amb l'Estat 74,89% 112,93 
 

  

Total 100,00% 150,79 17,35 20,52 

 

 

4. Evolució pressupostària en el seguiment trimestral de 2019 

 

El quadre següent mostra la consignació pressupostaria aprovada per a l'any 2019 destinada a fer 

front els pagaments derivats de la càrrega financera de la corporació. Tanmateix ens mostra 

l'evolució de la consignació inicial comparant-la amb l'actual i el total previst, per a tot l'any, de 
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despesa compromesa, així com la diferència resultant que ens indica la suficiència, o no, del 

consignat (dades en milions d'euros).  

 

 

 Concepte Consignació Modific. Consignació Despesa 

 inicial crèdit actual executada 

Interessos fixos 0,50 0,00 0,50 0,50 

Interessos variables 0,11 0,00 0,11 0,08 

Interessos préstecs 0,61 0,00 0,61 0,57 

Amortització préstecs         20,70          93,82        114,52        59,52 

Totals         21,31          93,82        115,13        60,09 

 

Al marge de la excepcionalitat de la modificació de crèdit per a les cancel·lacions de préstecs, la 

previsió inicial ha estat suficient per fer front a totes les despeses ordinàries de càrrega financera de 

l’exercici 2019.  

 

El romanent de l’aplicació pressupostària d’amortitzacions de 55 milions d’euros està relacionat amb 

la quantitat del capítol IX d’ingressos previstos en el pressupost, havent deixat de concertar 

l’operació d’endeutament destinada a inversions de l’exercici 2019.  

 

La tendència és que cada cop es vagi reduint l'import global de l'endeutament i al mateix temps la 

consignació pressupostària destinada a aquest fi. 

 

 

5. Projecció d'endeutament i previsions: 

 

A 31 de desembre tenim dues operacions de crèdit disposades a tipus d’interès variable, contractades 

amb Caixabank,, i dues operacions a tipus d’interès fix amb l’entitat Banc Sabadell i BBVA. 

 

Amb tot, l’endeutament de la corporació a final del trimestre és de 150,79 milions d’euros, tenint en 

compte que 112,93 milions d’euros són de deute pendent que la Diputació manté amb l'Estat 

espanyol per raó de les liquidacions, 2008, 2009 i 2017, de la Participació en els Tributs de l'Estat, i 

només 37,96 milions d’euros són deute viu d’operacions financeres afectades per la normativa que 

regula la prudència financera. 

 

Pel que fa a les liquidacions de l’any 2008 i 2009 s'amortitzen mensualment durant 20 anys i el 

pagament s’efectua amb un menor ingrés en l'aportació mensual que la Diputació rep de l'Estat per 

l'esmentat concepte, i es liquida a interès 0%. El deute de la liquidació del 2017 quedarà saldada el 

proper mes de març. 

 

Per a l’exercici 2020, està previst que es pugui destinar el superàvit de l’exercici 2018 per amortitzar 

la totalitat de deute corresponent a operacions de préstec.  

 

 

 

 

Tresoreria 
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Deute pendent a 31/12/19

Detall per préstecs

Tipus Fix Principal Tipus aplicat Deute pendent Data signatura
Data 

venciment

BBVA 13.000.000,00 € 0,55% 8.666.666,67 € 22/12/2016 30/12/2025

B. SABADELL 22.500.000,00 € 0,74% 8.680.188,41 € 20/12/2017 30/12/2027

TOTAL DEUTE FIX 17.346.855,08 €

Tipus Variable Principal
Indicador 

aplicat Deute pendent Data signatura
Data 

venciment

CAIXABANK 22.000.000,00 € Euribor + 0,431 4.000.000,00 € 22/06/2015 30/12/2020

CAIXABANK 53.676.998,86 € Euribor + 0,506 16.515.999,58 € 22/06/2015 30/12/2021

TOTAL DEUTE VARIABLE 20.515.999,58 €

Deute Estat Principal Tipus aplicat Deute pendent Data signatura
Data 

venciment

1.- Reint. PTE 2008 56.673.834,37 € 0,00% 22.402.833,45 € 31/12/2010 31/12/2031

2.- Reint. PTE 2009 179.042.655,18 € 0,00% 88.468.134,94 € 01/08/2011 31/12/2031

3.- Reint. PTE 2017 17.213.738,46 € 0,00% 2.056.060,56 € 22/11/2019 31/03/2020

TOTAL DEUTE ESTAT 112.927.028,95 €

Operacions tresoreria Principal Tipus aplicat Deute pendent

0,00 €

TOTAL Fix + Variable + deute Estat 150.789.883,61 €

Distribució per entitats

Administració 
General de 

l'Estat

CAIXABANK B. SABADELL BBVA

Total préstecs 112.927.028,95 20.515.999,58 8.680.188,41 8.666.666,68

Distribució % 74,89% 13,61% 5,76% 5,75%

E01-56M(11) 22.402.833,45 0,00 0,00 0,00

E02-179(12) 88.468.134,94 0,00 0,00 0,00

E03-17M(17) 2.056.060,56 0,00 0,00 0,00

Préstecs de l'Estat Total 112.927.028,95 0,00 0,00 0,00

F39-13M (INV16) 0,00 0,00 0,00 8.666.666,68

F40-22,5M(INV17) 0,00 0,00 8.680.188,41 0,00

Préstecs Fix Total 0,00 0,00 8.680.188,41 8.666.666,68

V35-22M(REF.15) 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00

V36-53.67M (15) 0,00 16.515.999,58 0,00 0,00

Préstecs Variables Total 0,00 20.515.999,58 0,00 0,00

17.346.855,09

20.515.999,58

8.666.666,68

8.680.188,41

4.000.000,00

16.515.999,58

Total

150.789.883,62

100,00%

22.402.833,45

88.468.134,94

112.927.028,95

2.056.060,56

Adm. General de
l'Estat

CAIXABANK B. SABADELL BBVA

112,93

20,52
8,68 8,67

DISTRIBUCIÓ DEL DEUTE PENDENT, PER ENTITATS (milions EUR)

milions d'euros
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Resum liquidacions 4t trimestre

Liquidacions del deute del període del 01/10/2019 al 31/12/2019

 Entitat Identificació
Darrer    

Venciment
Tipus 
aplicat

Interessos Amortitzacions Quota

SCH F37-40MEUR (INVERSIONS 2015)  30/12/2019 1,050% 66.354,17 25.000.000,00 25.066.354,17
BBVA F39-13MEUR (INVERSIONS 2016)  30/12/2019 0,550% 12.551,12 361.111,11 373.662,23
BSA F40-22.5MEUR (INVERSIONS 2017)  31/12/2019 0,740% 39.004,17 11.944.811,59 11.983.815,76

Préstecs a tipus Fix 117.909,46 37.305.922,70 37.423.832,16

Caixabank PVAR (2015) V35-22M  30/12/2019 0,018% 225,00 1.000.000,00 1.000.225,00
Caixabank PVAR (2015) V36-53.67M  30/12/2019 0,093% 4.319,97 2.064.499,96 2.068.819,93
Caixa Enginyers PVAR (2016) V38-5M  30/12/2019 0,787% 7.211,43 3.625.000,00 3.632.211,43

Préstecs a tipus Variable 11.756,40 6.689.499,96 6.701.256,36

Reint. PTE 2008 56.673.834,37 €                                   30/12/2019 0,000% 0,00 466.725,69 466.725,69
Reint. PTE 2009 179.042.655,18 €                                 30/12/2019 0,000% 0,00 1.843.086,18 1.843.086,18
Reint. PTE 2017 17.213.738,46 €                                   30/12/2019 0,000% 0,00 15.157.677,90 15.157.677,90

Deute de l'Estat 17.467.489,77 17.467.489,77

TOTAL 129.665,86 61.462.912,43 61.592.578,29
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