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Informe de la Intervenció sobre l’avaluació del compliment 
de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera (límit de deute) de la Diputació de Barcelona 

 
Pressupost de l’exercici 2019 
 
 
1.- Antecedents. 
 
 
Es presenta a informe de la Intervenció General el projecte de pressupost per a 
l’exercici 2019 de la Corporació elaborat per la Direcció de Serveis de Planificació 
Econòmica i format per la Presidència. 
 
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.  
 
El text consolidat de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen 
les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 
27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, que en el seu article 
15è punt 3 estableix l’obligació, per les corporacions locals, de subministrar informació 
abans del 31 de gener de cada any de “l’informe de la intervenció d’avaluació del 
compliment de l’objectiu d’estabilitat i del límit de l’endeutament”. 
 
D’acord amb la normativa indicada la Intervenció General elabora el present informe 
sobre el compliment, o no, dels objectius d’estabilitat pressupostària i límit de deute. 
Malgrat no estar exigit per la normativa, s’incorpora igualment el càlcul de la regla de 
la despesa, a efectes informatius.  
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En el moment d’elaborar el present informe no es disposa de tota la informació relativa 
a les entitats que formen part del sector públic de la Diputació de Barcelona: 

 
• Organisme Autònom de Gestió Tributaria 
• lnstitut del Teatre 
• Patronat d'Apostes (entitat de mercat) 
• Xarxa Audiovisual Local, S.L. 
• 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 Textil Terrassa 
• Consorci del Patrimoni de Sitges 
• Consorci del Parc de la Serralada de Marina 
• Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat 
• Consorci Espai Natural de les Guilleries-Savassona 
• Consorci Parc de la Serralada Litoral 
• Consorci Universitat Internacional Menéndez-Pelayo – C Ernest Lluch 
• Consorci d'Estudis, Mediació i Conciliació (Cemical) 
• Consorci lnstitut de Ciències Polítiques i Socials - ICPS 
• Fundación Democracia y Gobierno Local 
• Fundació Privada Palau 
• Fundació Privada lnstitut d'Humanitats de Barcelona (entitat de mercat) 
 
No es disposa de la informació de la Fundació Privada Palau i Fundació Privada Institut 
d'Humanitats de Barcelona. En conseqüència, aquest informe realitzarà l’avaluació de 
les anteriors regles fiscals pel que fa al pressupost 2019 amb la informació de la 
majoria dels ens del Sector Públic de la Diputació de Barcelona, però no la totalitat. No 
obstant, tot i no disposar d’aquella informació, s’estima que el seu impacte sobre el 
càlcul de les regles fiscals no és rellevant, i en cap cas  altera el sentit del seu resultat. 
 
 

2.- Procediment per a calcular les regles fiscals. 
 
 
Pel que fa a l’objectiu d’estabilitat pressupostària, s’entendrà que s’ha complert si la 
previsió d’execució del projecte de pressupost per a l’exercici 2019 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 o 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 corrents liquidats en l’exercici immediatament anterior.  
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En quant a la regla de la despesa, la taxa de referència de creixement del PIB de 
l’economia espanyola estimada per a l’exercici 2019, publicada pel Ministeri d’Economia 
el 13 de juliol del 2017, es situa en el 2,7%. Recordar que en aquest informe 
s'incorpora aquest càlcul a efectes merament informatius. 
 
Per altra banda, el RD 1463/2007, de 2 de novembre, que va aprovar el reglament de 
desenvolupament de l’anterior Llei d'Estabilitat, Llei 18/2001, d’aplicació per les entitats 
locals, estableix, en el seu article 16è, que correspon a la Intervenció de cada una de 
les entitats locals l’avaluació de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en la fase 
d’aprovació del pressupost. 
 
En els càlculs de l’estabilitat pressupostària i la regla de la despesa s’han realitzat una 
sèrie d’ajustos, previstos en la normativa vigent, que es recullen en l’annex 1. 
 
 
3.- Càlculs de les regles fiscals. 
 
 
3.1. Objectiu d’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 
estimats dels capítols pressupostaris 1 a 7 amb les obligacions reconegudes netes 
previstes 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 estimades per 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. 
 
En base als càlculs esmentats, l’avaluació de l’objectiu d’estabilitat pressupostària 
d’enguany pel Sector Públic de la Diputació de Barcelona s’ha estimat en un import de  
3.880.947,41€. L’avaluació d’aquesta regla fiscal ha estat de SUPERÀVIT, entès com 
a capacitat de finançament, i per tant COMPLIMENT de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària. 
 
Respecte a l’Organisme Autònom Patronat d’Apostes, entitat considerada de mercat i 
per tant no consolidable dins del Sector Públic Diputació de Barcelona, també compleix 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària amb un import de 11.000 euros, tot i no realitzar 
l’ajustament d’inexecució. 
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Diputació de Barcelona 716.456.000,00                       747.739.300,00                       34.239.247,41                         2.955.947,41                            

Institut del Teatre 19.284.000,00                         19.284.000,00                         -                                               -                                               

Organisme de Gestió Tributària 58.710.000,00                         58.685.000,00                         900.000,00                               925.000,00                               

Xarxa Audiovisual Local S.L 23.841.000,00                         23.841.000,00                         -                                               

Centre Cultura Contemporània de Barcelona 10.258.161,50                         10.258.161,50                         -                                               -                                               

Consorci de les Reials Drassanes i Museu Marítim de Barcelona 7.641.934,00                            7.641.934,00                            -                                               -                                               

Consorci Centre de Documentació i Museu Textil Terrassa 1.077.800,00                            1.077.800,00                            -                                               -                                               

Consorci del Patrimoni de Sitges 2.956.250,00                            2.956.250,00                            -                                               -                                               

Consorci del Parc de la Serralada de Marina 688.883,68                               688.883,68                               -                                               -                                               

Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat 936.869,70                               936.869,70                               -                                               -                                               

Consorci Espai Natural de les Guilleries-Savassona 497.613,90                               497.613,90                               -                                               -                                               

Consorci Parc de la Serralada Litoral 750.379,21                               750.379,21                               -                                               -                                               

Consorci Universitat Internacional Menéndez-Pelayo – C Ernest Lluch 287.700,00                               287.700,00                               -                                               -                                               

Consorci d'Estudis, Mediació i Conciliació (Cemical) 234.000,00                               234.000,00                               -                                               -                                               

Consorci lnstitut de Ciències Polítiques i Socials - ICPS 448.800,00                               448.800,00                               -                                               -                                               

Fundación Democracia y Gobierno Local 644.600,00                               644.600,00                               -                                               -                                               

Fundació Privada Palau -                                               -                                               -                                               -                                               

Total Consolidat 844.713.991,99                       875.972.291,99                       35.139.247,41                         3.880.947,41              

Entitats
Pressupost d'Ingressos de 

l'exercici 2019

Pressupost de despeses 

de l'exercici 2019

Ajustament Estabilitat 

Pressupostària

Capacitat/necessitat de 

finançament del 

Pressupost 2019

 
 
 
 
3.2. Objectiu de sostenibilitat financera 
 
 
Per comprovar el compliment de l’objectiu de sostenibilitat financera (límit de deute) 
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. Aquest nivell determina el règim 
d’autorització o comunicació per a la petició de nous préstecs, a efectes de tutela 
financera, i es defineix com la relació entre el deute viu i els ingressos ordinaris 
obtinguts en la liquidació del pressupost de l’any anterior. 
 
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 afegir que de tot el Sector 
Públic Diputació de Barcelona, només te endeutament la Diputació de Barcelona, raó 
per la qual el càlcul d’aquest rati s’ha fet exclusivament amb les seves dades. 
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CONCEPTE IMPORT 

A.- Deute Protocol de Dèficit Excessiu a 31/12/2018 97.385.110,54 
B.- Disposició préstec 2019 55.000.000,00 
C.- Amortització préstecs any 2019 20.702.444,28 
D.- TOTAL ENDEUTAMENT A 31/12/2019 (A+B-C) 131.682.666,26 
E.- Ingressos ordinaris estimats liquidació DIBA any 
2018  

724.456.542,67 

 
En conseqüència, el càlcul del límit d’endeutament serà D/E, amb un percentatge del 
18,2% i, per tant, l’avaluació d’aquesta regla fiscal ha estat de COMPLIMENT de 
l’objectiu de sostenibilitat financera (límit de deute). 
 
L’Organisme Autònom Local Patronat d’Apostes i la Fundació Privada lnstitut 
d'Humanitats de Barcelona no presenten endeutament financer. 
 
 
3.3. Regla de la despesa 
 
 
El compliment de la regla de la despesa s’incorpora a efectes merament informatius, 
atès que no és obligatori el seu càlcul en la fase d’aprovació del pressupost. Per al seu 
càlcul, es compararà la despesa computable del pressupost de l’exercici 2019 amb la 
liquidació estimada de l’exercici del pressupost 2018, o sostre de la despesa. La 
despesa computable estimada corresponent a l’any 2018 s’incrementarà  en el 
percentatge d’increment del PIB de l’economia espanyola per el present exercici, el qual 
s’ha estimat en el 2,7%. La despesa computable prevista corresponent a l’any següent 
es podrà modificar en funció dels ajustaments previstos en el SEC-95, per tal d’avaluar 
el seu acompliment en termes de comptabilitat nacional. 
 
El càlcul de la regla de la despesa corresponent al Sector Públic de la Diputació de 
Barcelona dona un resultat de -24.168.963,92 euros. Així doncs, la diferència entre la 
despesa computable estimada per a l’exercici 2018 i la despesa computable estimada 
del pressupost 2019 és negativa, no complint-se la regla de la despesa cas de 
confirmar-se les previsions. 
 
No obstant, cal posar de manifest, que l’increment del pressupost inicial de l’exercici 
2019 no supera el percentatge d’increment del 2,7% sobre el pressupost inicial del 
2018. 
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2019 - Pressupost per ens
Pressupost de despesa 

computable 2019
Ajustaments Sec95

Despesa computable 

pressupost 2019

Diputació de Barcelona 747.739.300,00                  89.039.106,97 -                    658.700.193,03                  

Institut del Teatre 19.284.000,00                     -                                          19.284.000,00                     

Organisme de Gestió Tributària 58.685.000,00                     1.000.000,00 -                      57.685.000,00                     

Xarxa Audiovisual Local S.L 23.841.000,00                     -                                          23.841.000,00                     

Centre Cultura Contemporània de Barcelona 10.258.161,50                     -                                          10.258.161,50                     

Consorci de les Reials Drassanes i Museu Marítim de Barcelona 7.641.934,00                       -                                          7.641.934,00                       

Consorci Centre de Documentació i Museu Textil Terrassa 1.077.800,00                       -                                          1.077.800,00                       

Consorci del Patrimoni de Sitges 2.956.250,00                       -                                          2.956.250,00                       

Consorci del Parc de la Serralada de Marina 688.883,68                          -                                          688.883,68                          

Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat 936.869,70                          -                                          936.869,70                          

Consorci Espai Natural de les Guilleries-Savassona 497.613,90                          -                                          497.613,90                          

Consorci Parc de la Serralada Litoral 750.379,21                          -                                          750.379,21                          

Consorci Universitat Internacional Menéndez-Pelayo – C Ernest Lluch 287.700,00                          -                                          287.700,00                          

Consorci d'Estudis, Mediació i Conciliació (Cemical) 234.000,00                          -                                          234.000,00                          

Consorci lnstitut de Ciències Polítiques i Socials - ICPS 448.800,00                          -                                          448.800,00                          

Fundación Democracia y Gobierno Local -                                          -                                          -                                          

Fundació Privada Palau -                                          -                                          -                                          

Total 875.327.691,99                  90.039.106,97 -                    785.288.585,02                  

Resultat Regla de la Despesa = Despesa màxima computable any 2018 - Despesa computable pressupost 2019 24.168.963,92 -        
 
 
4.- Conclusions. 
 
 
L’avaluació de les regles fiscals dels projectes de pressupost i previsions pel 2019 del 
Sector Públic de la  Diputació de Barcelona en termes consolidats, així com el de 
l’Organisme Autònom Local Patronat d’Apostes, reflecteix: 
 

 L’acompliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària com a conseqüència de 
presentar un resultat positiu, superàvit, entès com a capacitat de finançament. 

 
 L’acompliment de l’objectiu de sostenibilitat financera (límit de deute) d’acord 

amb els termes establerts en la normativa abans esmentada. 
 

A efectes informatius cal indicar que la regla de la despesa dona un resultat negatiu al 
superar la previsió de despesa pel 2019 el sostre de despesa màxim calculat. 
 
En el cas de l’objectiu d’estabilitat pressupostària el compliment de l’estimació va molt 
vinculat al grau d’execució del pressupost i al volum de modificacions de crèdit 
finançades amb romanent de tresoreria que es produeixin al llarg de l’exercici 2019. Si 
el nivell d’execució és més alt del previst o el volum de modificacions de crèdit 
finançades amb romanent de tresoreria és més alt de l’indicat, el risc d’incompliment 
seria molt elevat. En cas contrari les possibilitats de complir amb l’objectiu serien més 
altes. 
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ANNEX 1. Càlcul dels ajustaments en la Diputació de Barcelona 
 
 
En el present annex es presenten els càlculs realitzats dels ajustaments a utilitzar en la 
comprovació del compliment de l’estabilitat pressupostària i la regla de la despesa. 
 
Aquests càlculs s’ajusten al que preveu el “Manual de Cálculo del déficit en contabilidad 
nacional adaptado a las Corporaciones Locales” editat pel Ministerio de Hacienda i a la 
normativa reguladora publicada pel mateix Ministeri en la web “Oficina virtual para la 
coordinación financiera con las Entidades Locales”. 
 
Només s’han incorporat els càlculs realitzats en el cas de la Diputació de Barcelona atès 
el seu impacte quantitatiu sobre el total. 
 
 
2.1. Càlcul dels ajustaments en l’estabilitat pressupostària. 
 
2.1.1 Càlcul de l’ajustament global 
 
L’import de l’ajustament a aplicar al Pressupost del 2019 s’ha calculat tenint en compte 
els ajustaments derivats de les liquidacions negatives de la participació en tributs de 
l’Estat dels anys 2008 i 2009 i l’ajustament per grau d’execució del a despesa. 
 
En els dos primers ajustaments s’han previst les xifres que es deriven del calendari de 
devolució de les esmentades participacions negatives fixat amb el Ministerio de 
Hacienda. 
 

Identificació 
Concepte - previsió d'ajustament a aplicar als imports d'ingressos i 
despeses 

Import ajustament a 
aplicar al Pressupost 

2019 

      

GR001 Ajustament de liquidació Pie - 2008 1.866.902,78 

GR002 Ajustament de liquidació Pie - 2009 7.372.344,63 

GR015 (+/-) Ajustament per gra d'execució de la despesa. Inexecució 25.000.000,00 

      

Total d'ajustaments al pressupost de l'entitat 34.239.247,41 

 
 
 
En el cas de l’ajustament pel grau d’execució s’ha realitzat tenint en compte la previsió 
d’execució del pressupost durant l’exercici 2019, tant pel que fa a les previsions inicials 
com a les possibles modificacions de pressupost que es puguin realitzar al llarg de 
l’exercici. 
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El resultat final ha estat un ajustament positiu de 34.239.247,41 €, que s’incorporarà al 
càlcul de l’estabilitat pressupostària. 
 
 
2.1.2. Càlcul de l’ajustament per grau d’execució de la despesa. Inexecució 
 
Per quantificar el grau d’execució de la despesa, que com es pot observar és el més 
important quantitativament, s’han realitzat diversos càlculs. 
 
En primer lloc s’ha calculat una mitjana dels percentatges d’execució dels pressupostos 
dels darrers tres anys. També s’han tingut present els percentatges estimats d’execució 
de l’exercici 2018. 
 
Finalment el sotasignat ha valorat realitzar una estimació ajustada, d’acord amb el 
coneixement de la realitat d’aquest darrer any i els canvis de gestió incorporats en 
aquest exercici, que han de suposar un increment en el nivell d’execució en els capítols 
6 i 7 del pressupost.  
 
 

Credits Inicials Previsió d'execució % Estimació 2018 Estimació 2016-18

1 220.040.000,00 209.038.000,00 95,0% 90,6% 90,5%

2 93.395.000,00 65.376.500,00 70,0% 70,2% 69,9%

3 640.500,00 576.450,00 90,0% 91,2% 85,9%

4 214.972.000,00 150.480.400,00 70,0% 69,9% 61,8%

5 5.000.000,00 0,00 0,0% 0,0% 0,0%

6 46.895.000,00 11.723.750,00 25,0% 1,8% 3,6%

7 166.796.800,00 66.718.720,00 40,0% 43,1% 17,5%

747.739.300,00 503.913.820,00 67,4%

Inexecució estimada CAP 1 a 7 243.825.480,00

Capítol
Pressupost 2019 Despeses

 
 
D’acord amb aquest criteri el resultat ha estat d’un ajustament inicial per grau 
d’execució de 243.825.480,00€. 
 
Com es pot observar aquest càlcul s’ha fet única i exclusivament amb les previsions 
inicials del pressupost pel 2019, però no s’ha tingut en compte cap previsió de les 
majors despeses que es puguin derivar de les modificacions de pressupost que es facin 
al llarg de 2019 i que es financin amb romanent de tresoreria. 
 
Atès que aquesta Intervenció no pot saber quines modificacions decidiran realitzar els 
òrgans de govern de la Diputació s’ha estimat quin seria el volum màxim que podria 
realitzar la Diputació sense que això pogués suposar un incompliment del principi 
d’estabilitat pressupostària. És per aquest motiu que la Intervenció ha considerat com a 
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xifra d’ajustament per grau d’execució la quantitat de 25.000.000,00€. Tenint en 
compte la xifra d’inexecució estimada inicialment i aquesta nova xifra de vint-i-cinc 
milions a incorporar en el càlcul de l’ajustament global, la Diputació de Barcelona 
disposaria d’un marge de 218.825.480,00€ per finançar modificacions de crèdit al llarg 
de l’exercici 2019, amb càrrec al romanent de tresoreria. 
 
 
2.2. Càlcul dels ajustaments en la regla de la despesa. 
 
En el cas de la Diputació de Barcelona es produeix una estimació d’incompliment de la 
regla de la despesa per import de 20.377.053,73€. 
 

2018 - Capítol pressupostari
Despesa computable 

liquidació 2018 (1)

Ajustaments

Sec95

Taxa de creixement de la 

despesa 2,7%

Augments disminucions 

article 12.4

Despesa màxima 

computable any 2018

Despesa màxima computable 2018 705.995.483,73                  84.453.965,42 -                    638.323.139,30                  -                                          638.323.139,30                  

Despeses Corrents 553.332.272,78                  

1 Despeses de personal 202.641.780,76                  

2 Despeses béns corrents i serveis 78.571.719,04                     

3 Despeses financeres (2) 243,37                                  

4 Transferències corrents 272.118.529,61                  

5 Fons de contingència i altres imprevistos -                                          

Despeses de Capital 152.663.210,95                  

6 Inversions reals 51.178.277,16                     

7 Transferències capital 101.484.933,79                  

2019 - Capítol pressupostari
Pressupost de despesa 

computable 2019
Ajustaments Sec95

Despesa computable 

pressupost 2019

Despesa computable pressupost 2019 747.739.300,00                  89.039.106,97 -                    658.700.193,03                  

Despeses Corrents 534.047.500,00                  

1 Despeses de personal 220.040.000,00                  

2 Despeses béns corrents i serveis 93.395.000,00                     

3 Despeses financeres (2) 640.500,00                          

4 Transferències corrents 214.972.000,00                  

5 Fons de contingència i altres imprevistos 5.000.000,00                       

Despeses de Capital 213.691.800,00                  

6 Inversions reals 46.895.000,00                     

7 Transferències capital 166.796.800,00                  

Resultat Regla de la Despesa = Despesa màxima computable any 2018 - Despesa computable pressupost 2019 20.377.053,73 -        
 
Els ajustaments SEC95 corresponents a la l’exercici 2019 de la Diputació de Barcelona, 
en el càlcul de la regla de la despesa ha estat de -89.039.106,97€. 
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Ajustaments Regla de la Despesa

Liquidació Exercici 

2018 (6)
Pressupost 2019

(-) Alienació de terrenys i altres inversions reals 0,00 0,00

(+/-) Inversions realitzades per compte de la corporació local (4) 0,00 0,00

(+/-) Execució d'avals 0,00 0,00

(+) Aportacions de capital 2.646.247,03 2.646.247,03

(+/-) Assumpció i cancel·lació de deutes 0,00 0,00

(+/-) Despeses realitzades en l'exercici pendents d'aplicar al pressupost 0,00 0,00

(+/-) Pagaments a socis privats realitzats en el marc de les Associacions públic privades 0,00 0,00

(+/-) Adquisicions amb pagament ajornat 0,00 0,00

(+/-) Arrendament financer 0,00 0,00

(+) Préstecs 0,00 0,00

(-) Mecanisme extraordinari de pagament proveïdors 0,00 0,00

(-) Inversions realitzades per la Corporació local per compte d'una altra administració pública (5) -291.315,50 0,00

(+/-) Ajust per grau d'execució de la despesa -25.000.000,00

(+/-) Altres (Especificar) (3) 0,00 0,00

 (-) Pagaments per transferències (i altres operacions internes) a altres entitats que integren la Corporacion Local (1) -60.493.797,49 -65.599.046,00

 (-) Despesa finançada amb fons finalistes procedents de la Unió Europea o d'altres administracions públiques: -1.641.991,95 -1.086.308,00

Unió Europea -416.584,85 -515.308,00

Estat -561.384,76 -150.000,00

Comunidad Autònoma 0,00 0,00

Diputacions 0,00 0,00

Altres Administracions Públiques -664.022,34 -421.000,00

(-) Transferències per fons dels sistemes de finançament (2)

Total ajustaments SEC95 -84.453.965,42 -89.039.106,97

(+/-) Increments / disminucions de recaptació per canvis normatius art.12.4 0,00

(-) Disminució despesa computable per inversions financerament sostenibles -24.673.107,51 0,00

Concepte - previsió d'ajustament a aplicar als imports d'ingressos i despeses.

Import altres ajustaments SEC95 

Detall de disminució despesa computable per inversions financerament sostenibles (DA6 LO 

9/2013)
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