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INFORME INTERVENCIÓ 

 

AVALUACIÓ COMPLIMENT ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I REGLA DE LA DESPESA 

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST  2019 

 

1.-Normativa i disposicions de referència 

-Llei orgànica 2/2012 de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera 

-Llei orgànica 9/2013 de 20 de desembre de control del deute comercial del sector 
públic. 

-Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals. 

-Ordre ministerial HAP/2015/2012 d’1 d’octubre, obligacions de subministrament 
d’informació. 

-Manual de càlcul del dèficit en comptabilitat nacional adaptat a les Corporacions 
locals. 

-IGAE: Guia per la determinació de la regla de la despesa per Corporacions locals 

 

2.-Entitats que conformen el grup SEC Administracions públiques 

A 31 de desembre de 2019 les entitats sectorialitzades dins del perímetre 
d’administracions públiques d’acord amb les directrius de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat seguint el criteri SEC, atès que el ingressos d’aquestes 
entitats no provenen majoritàriament de recursos del mercat, són les següents: 

 

 

 

 

Entitat 

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (AJUNTAMENT) 
Institut Municipal d’Educació i Treball  (IMET) 
Org. Aut. de Patrimoni Victor Balaguer (OALPVB) 
Org. Aut. Assistència Integral Social i Sanitària (AISSA) 
Promoció Industrial Vilanova SAM  (PIVSAM) 
Informació i Comunicació Vilanova SAM  (ICVSAM) 
Consorci Agència de Desenvol. del Garraf  (NODE) 
Consorci TeleDigital del Garraf (CTDG) 
Consorci  de Serveis a les Persones   (CSP) 
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A partir d’aquí, per tal de conciliar el subministrament d’informació de les entitats 
dependents de l’Ajuntament a 31 de desembre amb les entitats que figuren adscrites a 
la base de dades del Ministeri d’Hisenda hem d’assenyalar dues consideracions:  

-S’incorpora el Consorci Sanitari del Garraf (CSG) tot i que es va dissoldre el 31 de 
març de 2019. En conseqüència les dades anuals de liquidació corresponen al primer 
trimestre de 2019. 

-No s’incorpora en el present informe el Consorci Urbanístic pel Desenvolupament de 
l’Àmbit de l’Eixample Nord perquè a 31 de desembre formalment continuava sent un 
consorci autonòmic adscrit a la Generalitat de Catalunya, tot i que el Ministeri des del 
2018 el considera un consorci local. No obstant això,  el reduït import de les dades 
financeres d’aquesta entitat no suposen cap variació significativa en els càlculs 
consolidats del grup municipal.   

  

 

3.-Compliment de l’Estabilitat Pressupostària 

S’entén per estabilitat pressupostària la posició d’equilibri o de superàvit pressupostari 
que han de complir les entitats locals (article 11.4 LOEPSF). El càlcul de la capacitat o 
necessitat de finançament s’estableix com a diferència entre els capítols d’ingressos i 
despeses no financers, és a dir Cap 1-7 d’ingressos menys Cap 1-7 de despeses, 
prèvia aplicació dels ajustos per adaptar els criteris del Sistema Europeu de Comptes. 

Els ajustos significatius que tenim en compte a l’estat d’ingressos són per una banda la 
diferència entre els drets reconeguts i la recaptació líquida anual dels capítols 
d’ingressos tributaris (Cap1-3), i per altra un ajust positiu per l’import de la devolució de 
la PIE 2008 i 2009. 

 

Entitat Ingressos 
Cap 1-7 

Despeses 
Cap 1-7 

Ajustos Finançament 

AJUNTAMENT 79.448.342,50 71.624.489,42 -2.221.676,17 5.602.176,91 
IMET  5.921.890,54 5.938.043,39 -344.399,20    -360.552,05 
OALPVB 761.275,13 709.560,98 -3.713,55 48.000,60 
AISSA 4.458.926,95 4.585.720,15 -994.223,21 -1.121.016,41 
PIVSAM          18.758,38 59.013,31 0,00 -40.254,93 
ICVSAM 1.378.139,10 1.293.761,23 0,00 84.377,87 
CSG 18.928.099,94 20.045.300,77 0,00 -1.117.200,83 
NODE 581.672,84 559.452,51 17.010,00 39.230,33 
CTDG 843.526,31 839.885,33 0,00 3.640.98 
CSP 6.855.474,82 6.779.014,91        424.785,22 501.245,13 
    3.639.647,60 
 

En termes consolidats dóna una capacitat de finançament de 3.639.647,60 euros. 
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4.-Compliment de la Regla de la despesa 

La LOEPSF estableix la regla de la depesa que es defineix com l’increment màxim que 
pot assolir la despesa pública en funció de la taxa de creixement  del PIB a mig termini 
de l’economia espanyola, tot això d’acord amb el que disposa l’article 12 de la 
normativa d’estabilitat citada. 

Es compleix la regla de la despesa si la variació en termes de comptabilitat nacional de 
la despesa computable de l’entitat local entre un exercici i el següent no supera la taxa 
de creixement establerta per aquell  període (el 2,7% pel 2019), ajustada per les 
variacions a l’alça o a la baixa de caire permanent de la recaptació d’ingressos 
derivades de canvis normatius que comportaria una variació del límit de despesa 
establert. 

S’entén per despesa computable la suma dels capítols pressupostaris de despesa no 
financera (excepte els interessos del deute comptabilitzats en el capítol 3). D’aquesta 
despesa es dedueix la despesa finançada amb els fons finalistes transferits d’altres 
administracions públiques i de la Unió Europea i les transferències internes entre les 
entitats que integren el grup local. 

 

Entitat Despesa 
computable 2018 

 Increment taxa 2,7 Despesa 
computable 2019 

AJUNTAMENT 57.511.324,97 59.064.130,74 60.773.357,16 
IMET 4.136.598,51 4.248.286,67 4.058.025,14 
OALPVB 720.958,39 740.424,27 709.560,98 
AISSA 0,00 0,00 4.559.070,44 
PIVSAM 93.300,65 95.819,77 54.529,77 
ICVSAM 1.269.484,33 1.303.760,41 524.794,48 
CSG 76.427.074,70 78.490.605,72 19.857.538,88 
NODE 542.808,02 557.463,84 180.653,55 
CTDG 693.511,25 712.236,05 839.885,33 
CSP 7.133.638,93 7.326.247,18 6.204.829,68 
  152.538.974,65 97.762.245,41 

  

La diferència entre el límit de la despesa i la despesa computable (liquidació 2019)  
dóna -54.776.729,23, el que suposa que compleix la regla de la despesa. 
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5.-Compliment del límit d’Endeutament 

L’Article 13 de la LOEPSF estableix que el límit del deute públic per les entitats locals 
no ha d’excedir un percentatge del PIB, però no s’ha aprovat un límit en relació amb 
els ingressos corrents, raó per la qual resulta d’aplicació els límits legals establerts en 
el TRLRHL. 

 

Entitats Deute a curt Deute bancari Altres operacions Total 

Ajuntament 1.986.300,00 20.341.035,67 30.083.259,96 52.410.595,63 

PIVSAM 319.424,18 252.710,37 3685,50 575820,05 

CSP  9.844.574,00  9.844.574,00 

AISSA 400.000   400.000 

TOTAL 2.705.724,18 30.438.320,04 30.086.945,46 63.230.989,68 

 

L’endeutament del grup definit com Administracions públiques a 31 de desembre de 
2019 en relació amb els ingressos ordinaris consolidats dóna un coeficient del 56,03%. 

 

6.-Conclusió 

La liquidació del Pressupost 2019 en termes consolidats de l’Ajuntament i les entitats 
dependents i vinculades definides com Administracions públiques, que presten serveis 
no finançats majoritàriament per ingressos de mercat, d’acord amb els criteris del 
Sistema Europeu de Comptes,  compleix amb els objectius d’estabilitat econòmica i de 
la regla de la despesa en els termes que assenyala la Llei Orgànica 2/2012 de 27 
d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i la normativa que la 
desenvolupa. Així mateix el coeficient d’endeutament no supera el 110% que estableix 
l’article 53 del TRLRHL. 

 

Vilanova i la Geltrú, abril  2019 

L’Interventor 

 

 

 

Cèsar Rodríguez Solà 

 



 
 
 
 
 
 
 

Intervenció 

Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat 

 
 
 
 


		2020-04-30T12:01:36+0200
	77087860W CESAR RODRIGUEZ (R: P0830800I)




