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INFORME DE CONTROL PERMANENT
actualitzat al 2n trimestre de 2018 de compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i
del límit del deute.
NÚRIA JOSA ARBONÈS, Interventora de la Diputació de Girona, en compliment de l’article
4.1.b.6è del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual s’aprova el règim jurídic dels
funcionaris de l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, emeto el següent
informe:
1. ANTECEDENTS
1.1. Règim jurídic
La normativa aplicable a l’avaluació del compliment de l’estabilitat pressupostària i la sostenibilitat
financera és la que es detalla a continuació:









Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
(LOEPSF).
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL).
Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s’aprova el Reglament de
desenvolupament de la Llei 18/2001, d’estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les
entitats locals.
Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de
subministrament d’informació previstes a la LOEPSF.
Guia “Obligacions trimestrals de subministrament d’informació d’entitats locals. 1r, 2n i 3r –
Exercici 2018”, publicada pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (versió de
01/04/2018)
Manual de càlcul del dèficit en comptabilitat nacional adaptat a les corporacions locals, publicat
per la Intervenció General de l’Administració de l’Estat (IGAE), Ministeri d’Economia i Hisenda.
Càlcul del dèficit en comptabilitat nacional de les unitats empresarials que apliquen el Pla
general de comptabilitat privada o alguna de les seves adaptacions sectorials, 2a. edició,
publicat per la IGAE.

1.2. Àmbit subjectiu
Les unitats institucionals sectoritzades dins del subsector Corporacions Locals de les
Administracions Públiques de la Diputació de Girona (d’acord amb la definició i delimitació del
Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals SEC, segons estableix l’article 2.1 de la
LOEPSF) són:





Entitat local: Diputació de Girona
Organismes Autònoms:
- Organisme Autònom de Salut Pública (Dipsalut)
- Organisme Autònom Xarxa Local de Municipis (Xaloc)
- Organisme Autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz
Consorcis:
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- Consorci Vies Verdes de Girona
- Consorci Costa Brava
- Consorci de les Gavarres
- Consorci d’Arts Escèniques Salt-Girona
Societats mercantils i entitats públiques empresarials:
- Patronat de Turisme Costa Brava-Girona, SA
- Sumar, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, S.L.
Fundacions i institucions sense ànim de lucre:
- Fundació Casa de Cultura de Girona
- Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques Gironines

1.3. Contingut bàsic de la comunicació
D’acord amb l’apartat 2.1 de la Guia “Obligacions trimestrals de subministrament d’informació
d’entitats locals. 1r, 2n i 3r – Exercici 2018”, publicada pel Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques (versió de 01/04/2018), la informació trimestral a comunicar al Ministeri d’Hisenda és la
següent:
1.

De cadascuna de les entitats que formen part del sector Administracions Públiques d’acord
amb la delimitació del SEC aprovat pel Reglament (UE) núm. 549/2013 del Parlament
Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013:
a) Si l’entitat està sotmesa a pressupost limitatiu/comptabilitat pública:
 Actualització del pressupost en execució per l’exercici corrent o, en el seu cas, del
prorrogat fins a l’aprovació del pressupost i detall d’execució al final de cada trimestre
vençut.
 Situació del romanent de tresoreria.
 Calendari i pressupost de tresoreria.
 Dades d’execució de dotació de plantilles i efectius (informació requerida per aplicació
del que disposa l’article 16.9 de l’Ordre HAP/2105/2012).
 Informació que permeti relacionar el saldo resultant d’ingressos i despeses amb la
capacitat o necessitat de finançament, d’acord amb el SEC.
b) Si l’entitat està subjecta al Pla de comptabilitat d’empreses o a les seves adaptacions
sectorials:
 Actualització dels estats financers inicials (balanç, compte de pèrdues i guanys
previsionals) per a l’exercici corrent i detall d’execució a final de cada trimestre vençut.
 Calendari i pressupost de tresoreria.
 Dades d’execució de dotació de plantilles i efectius (informació requerida per aplicació
del que disposa l’article 16.9 de l’Ordre HAP/2105/2012).
 Actualització de la previsió de la capacitat/necessitat de finançament de l’entitat en
l’exercici corrent calculada conforme a les normes SEC.

Aquesta informació, per a cadascuna de les entitats compreses en l’àmbit subjectiu d’aplicació de
l’Ordre, es detalla en l’annex que acompanya el present informe.
2.

Actualització de l’informe de la Intervenció local de compliment dels objectius d’estabilitat per
al grup d’entitats Sector Administracions Públiques (Corporació Local d’acord amb la
delimitació SEC).
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1.4. Compliment de l’objectiu d’estabilitat
L’article 11.4 de la LOEPSF estableix que les corporacions locals hauran de mantenir una posició
d’equilibri o superàvit pressupostari. I així, el Consell de Ministres, en data 7 de juliol de 2017,
estableix l’equilibri com a objectiu d’estabilitat pressupostària per a les corporacions locals en el
trienni 2018-2020.
L’estabilitat pressupostària implica que els recursos corrents i de capital no financers han de ser
suficients per a fer front a les despeses corrents i de capital no financeres. La capacitat inversora
de la Diputació vindrà determinada pels recursos de capital no financers, i els recursos corrents no
empleats en les despeses corrents (estalvi brut).
Amb caràcter general, la totalitat dels ingressos i les despeses no financeres pressupostàries,
sense perjudici de la seva reclassificació en termes de comptabilitat nacional, corresponen a la
totalitat dels usos i recursos que es computen en l’obtenció de la capacitat/necessitat de
finançament del subsector Corporacions Locals de les Administracions Públiques de la
comptabilitat nacional. Les diferències venen determinades pels ajustaments que es descriuen en
l’annex d’aquest informe.
El càlcul de la capacitat/necessitat de finançament en els ens sotmesos a pressupost
limitatiu/comptabilitat pública s’obté, segons el manual de la IGAE, per diferència entre els imports
pressupostaris en els capítols 1 a 7 dels estats d’ingressos i els capítols 1 a 7 dels estats de
despeses, prèvia aplicació dels ajustaments relatius a la valoració, imputació temporal, exclusió o
inclusió dels ingressos i les despeses no financeres:
(+) Ingressos no financers. Suma dels ingressos previstos en els capítols 1 a 7 del
pressupost.
(-) Despeses no financeres. Suma de les despeses previstes en els capítols 1 a 7 del
pressupost.
(+/-) Ajustos a aplicar al saldo resultant dels ingressos i les despeses no financeres del
pressupost per relacionar-lo amb la capacitat o necessitat de finançament calculada
conforme al SEC.
(+/-) Els ajustos a realitzar per homogeneïtzar les operacions internes d’ingressos i despeses
entre entitats de la corporació local o dependentes d’ella.
Si l’entitat està sotmesa al Pla de comptabilitat d’empreses o a les seves adaptacions sectorials, la
capacitat o necessitat de finançament es calcula com la diferència entre els ingressos i les
despeses a efectes de comptabilitat nacional. La seva determinació es recull en el document
“Càlcul del dèficit en comptabilitat nacional de les unitats empresarials que apliquen el Pla general
de comptabilitat privada o alguna de les seves adaptacions sectorials”, 2a. edició, publicat per la
IGAE.
D’acord amb tot això, i segons s’aprecia en el quadre següent, la diferència entre la previsió
d’ingressos i de despeses no financeres, a final d’exercici 2018, prèvia aplicació dels ajustaments
descrits, dóna capacitat de finançament:
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Diputación de Girona
OA de Salut Pública (Dipsalut)
OA Xarxa Local de Municipis (Xaloc)
OA Conservatori de Música Isaac Albéniz
Consorci Costa Brava
Consorci de les Vies Verdes de Girona
Consorci de les Gavarres
Consorci d'Arts Escèniques Salt-Girona
Patronat de Turisme Costa Brava-Girona, SA
Sumar, Serveis Públicsa d'Acció Social de
Catalunya, SL
Fundació Casa de Cultura de Girona
Consell d'Iniciatives Locals per al Medi Ambient

DESPESA NO
FINANCERA

APROVAT
20/07/2018 12:27

AJUSTOS DE LA
PRÒPIA ENTITAT

AJUSTOS PER
CAPACITAT/
OPERACIONS NECESSITAT DE
INTERNES
FINANÇAMENT
0,00
12.045.961,60
0,00
406.906,12
0,00
1.700.090,68
0,00
99.807,92
0,00
907.347,41
0,00
-66.428,68
34.998,55
0,00
54.815,36
0,00
45.542,65

118.550.124,82
13.401.381,32
11.494.950,99
2.810.190,40
20.191.932,91
1.000.105,78
416.619,85
212.487,65
7.313.222,00

108.427.184,97
13.114.136,09
9.784.228,32
2.712.025,49
19.843.847,55
1.062.842,87
387.001,92
179.019,71
7.267.679,35

1.923.021,74
119.660,88
-10.631,99
1.643,01
559.262,05
-3.691,60
5.380,62
21.347,43
0,00

12.879.480,18

12.710.123,33

0,00

0,00

169.356,85

980.000,00
228.374,33

997.721,80
229.838,79

0,00
0,00

0,00
0,00

-17.721,80
-1.464,46

CAPACITAT DE FINANÇAMENT DE LA CORPORACIÓ LOCAL

15.379.212,20

1.5. Compliment del límit del deute
La LOEPSF (art. 13) estableix l’obligació de no sobrepassar el límit de deute públic que ha estat
fixat en el 2,7% del PIB per a l’exercici 2018.
Per a l’administració local no s’ha aprovat el límit en termes d’ingressos no financers, per la qual
cosa resulta impossible determinar el límit de deute com preveu l’esmentat article en termes de
producte interior brut local, resultant d’aplicació en aquests moments els límits legals tradicionals
del TRLRHL per al nou endeutament.
El deute viu de la Diputació de Girona a 30 de juny de 2018 és de 5.022.733,52 euros, tal com es
reflecteix en el quadre següent:
CONCEPTE
OPERACIONS AMB ENTITATS DE CRÈDIT
Crèdits a ll/t (en euros)
AVALS EXECUTATS
Entitats no dependents
TOTAL

DEUTE VIU A
30/06/2018
4.710.886,44
4.710.886,44
311.847,08
311.847,08
5.022.733,52

2. CONCLUSIONS
De les dades detallades en aquest informe se’n desprèn que la previsió de liquidació del
pressupost de l’exercici 2018 de les entitats que formen part del sector Administracions Públiques
de la Diputació de Girona:
-

Compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostaria.
El nivell de deute viu a 30 de juny de 2018 és de 5.022.733,52 euros.
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