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INFORME
D’INTERVENCIÓ
D’AVALUACIÓ
DEL
COMPLIMENT
DE
L’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA EN TERMES D’EQUILIBRI FINANCER DE
L’ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL SERVEIS DE MILLORA I EXPANSIÓ
RAMADERA I GENÈTICA APLICADA, AMB MOTIU DE L’APROVACIÓ DEL
PRESSUPOST PER A L’EXERCICI 2018
NÚRIA JOSA ARBONÈS, Interventora General de la Diputació de Girona, en compliment
del que disposa la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera (LOEPSF), el Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual
s’aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, i l’Ordre HAP/2105/2012, d’1
d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació
previstes a la LOEPSF, informa el següent en relació a l’avaluació del compliment de
l’estabilitat pressupostària, en termes d’equilibri financer, de l’Entitat Pública Empresarial
Serveis de Millora i Expansió Ramadera i Genètica Aplicada (Semega), amb motiu de
l’aprovació del pressupost de l’exercici 2018:

1.

ANTECEDENTS
D’acord amb el certificat emès pel secretari de Semega, el Consell d’Administració de
l’entitat, en sessió de 12 de setembre de 2017, ha aprovat la proposta de previsió anual
d’ingressos i despeses de l’entitat per a l’exercici 2018, per elevar-la al Ple de la
Diputació de Girona i que aquesta l’integri al pressupost general de la corporació.
Semega forma part del sector Societats No Financeres, dependent de la Diputació de
Girona, d’acord amb la classificació realitzada per la Intervenció General de l’Estat, per la
qual cosa s’inclou dins l’àmbit subjectiu d’aplicació de l’article 2.2 de la LOEPSF.
D’acord amb l’article 3 de la LOEPSF, l’elaboració, aprovació i execució dels
pressupostos i altres actuacions que afectin les despeses i els ingressos dels subjectes
compresos en l’àmbit d’aplicació de la llei, es realitzarà en un marc d’estabilitat
pressupostària, coherent amb la normativa europea. En aquest sentit, pel que fa als
subjectes als que es refereix l’article 2.2 de la LOEPSF, s’entendrà per estabilitat
pressupostària la posició d’equilibri financer.
Per tot això, procedeix emetre un informe sobre l’estabilitat pressupostària, en termes
d’equilibri financer, de Semega, amb motiu de l’aprovació del pressupost de l’exercici
2018.

2.

NORMATIVA APLICABLE
Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
(LOEPSF).
Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s’aprova el reglament de
desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’estabilitat pressupostària en
la seva aplicació a les entitats locals.
Ordre Ministerial HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes en la LOEPSF.
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AVALUACIÓ DE L’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA EN TERMES
D’EQUILIBRI FINANCER

L’article 3.3 de la LOEPSF estableix que, en relació als subjectes als quals es refereix
l’article 2.2, s’entendrà per estabilitat pressupostària la posició d’equilibri financer, la qual es
dedueix (d’acord amb l’article 24 del Reial Decret 1463/2007) del resultat del compte de
pèrdues i guanys.
Així, el compte de pèrdues i guanys previst per a l’exercici 2018 de Semega presenta un
resultat nul, d’acord amb el detall següent:
Comptes

Concepte

700, 701, 702, 703, 704, 705,
1. Import net de la xifra de negocis
(706), (708), (709)
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de
71*, 7930, (6930)
fabricació
73
3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu
(600), (601), (602), 606, (607),
608, 609, 61*, (6931), (6932), 4. Provisionaments
(6933), 7931, 7932, 7933
740, 747, 75
(64)
(62), (631), (634), 636, 639,
(65), (694), (695), 794, 7954
(68)
746**
7951, 7952, 7955
(670), (671), (672), (690),
(691), (692), 770, 771, 772,
790, 791, 792

760, 761, 762, 769, 746
(660), (661), (662), (664),
(665), (669)
(663), 763
(668), 768
(666), (667), (673), (675),
(696), (697), (698), (699)
766, 773, 775, 796, 797, 798,
799

(6300)*, 6301*, (633), 638

Previsió inicials
2018
209.379,00

-12.400,00

5. Altres ingressos d'explotació
6. Despeses de personal

492.321,00
-472.733,91

7. Altres despeses d'explotació

-213.573,20

8. Amortització d'immobilitzat
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres
10. Excessos de provisions

-2.992,89

11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat
11a. Subvencions concedides i transferències realitzades per
l'entitat
- al sector públic local de caràcter administratiu
- al sector públic local de caràcter empresarial o fundacional
- a altres
12. Altres resultats
A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)
13. Ingressos financers

0,00

14. Despeses financeres
15. Variació de valor raonable en instruments financers
16. Diferències de canvi
17. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments
financers
18. Altres ingressos i despeses de caràcter financer
B) RESULTAT FINANCER (13+14+15+16+17+18)
C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A+B)
19. Impostos sobre beneficis
D) RESULTAT DE L'EXERCICI (C+19)

0,00
0,00
0,00

4. CONCLUSIONS
La previsió del compte de pèrdues i guanys de Semega per a l’exercici 2018, compleix
l’objectiu d’estabilitat pressupostària en termes d’equilibri financer.
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