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INFORME ECONÒMIC-FINANCER 


 


D’acord amb l’article 168 del TRLHL, de 5 de març, el Pressupost Municipal serà 


format per l’Alcaldessa, i s’hi hauran d’afegir, entre d’altres, un informe econòmic–


financer en què s’exposin les bases utilitzades per al càlcul dels ingressos i de les 


operacions de crèdit previstes, la suficiència dels crèdits per atendre el compliment 


de les obligacions exigibles i les despeses de funcionament . 


 


Així mateix, el RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del 


títol VI de la Llei 39/1988, en matèria de pressupostos, estableix que, en relació a les 


operacions de crèdit, s’inclourà a l’informe, a més del seu import, el detall de les 


característiques i condicions financeres de tot ordre en que es prevegin concertar i 


es farà una especial referència a la càrrega financera abans i després de la seva 


formalització. 


 


D’acord amb la Llei Orgànica 2/2012 de 27 de abril, d’estabilitat pressupostària i 


sostenibilitat financera, i el Reial Decret-Llei 8/2010, de 20 de maig. 


 


Així doncs, en compliment de la legislació aplicable aquesta intervenció emet el 


següent  


 


INFORME: 


 


Primer. Avaluació dels ingressos 


 


INGRESSOS PER IMPOSTOS I TAXES (CAPÍTOLS I, II i III) 


 


Els ingressos previstos en els Capítols I i II, Impostos directes i indirectes, s'han 


calculat prenent com a referència els padrons fiscals de cadascuna de les figures 


impositives (IBI, IVTM, IAE, IVTNU i ICIO) corresponents a l'exercici 2018, una 


vegada analitzades les dades de gestió tributària dels exercicis precedents, i 


incrementats, si escau, conforme a les previsions realitzades respecte als tipus 
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impositius establerts en les propostes de modificació de les Ordenances Fiscals per 


al 2019. 


 


Impost 
Liquidació 


2017 
Pressupost 


2018 
Variació 


% 
Pressupost 


2019 
Variació 


% 
IBI 9.601.525,56 9.255.200 -3,61% 9.255.200 0,00% 


IVTM 1.577.066,05 1.420.000 -9,96% 1.650.000 16,20% 


IVTNU 3.071.736,38 2.719.670 -11,46% 2.700.000 -0,72% 


IAE 1.779.883,91 1.700.000 -4,49% 1.850.000 8,82% 


ICIO 109.671,02 100.000 -8,82% 250.000 150,00% 


 


Les previsions realitzades s’han intentat ajustar a la seva materialització i recaptació 


tot i les restriccions que el context econòmic actual estableix. 


 


Els drets reconeguts a data 30/09/2018 de l’IVTNU són 2.096.251,54€. 


 


El tipus general de l’IBI per a l’exercici 2019 es manté al 0,431.  


 


Tanmateix, atenent a la conjuntura econòmica, hi ha previsions al pressupost 2019 


d’aplicacions pressupostàries per tal de donar cobertura a una sèrie d’ajuts, de 


caràcter assistencial, per a aquelles persones que, essent propietàries d’un 


habitatge, no disposen al conjunt familiar d’ingressos suficients per fer front a 


l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana. Es tracta d’una mesura anticrisi 


que aquesta Corporació té previst per col·laborar en l’oferiment de solucions a la 


greu crisi econòmica que pateix el país i especialment aquest municipi, amb una 


taxa d’atur del 12,80 % (segons dades del 31-08-2018). 


  


Els ingressos previstos en el Capítol III, Taxes i altres Ingressos del Pressupost de 


2019, s'han calculat, en la seva major part, prenent com a referència els drets 


reconeguts en l'avanç de la liquidació del Pressupost Municipal de 2018, i 


incrementats, si escau, conforme a les previsions de les modificacions de tarifes i 


elements necessaris per a la determinació de les quotes tributàries.  
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Liquidació 


2017 
Pressupost 


2018 
Variació 


% 
Pressupost 


2019 Variació % 
Taxes 3.586.073,02 3.578.900 -0,20% 3.815.260 6,60% 


Preus públics 197.982,01 218.030 10,13% 233.620 7,15% 


Altres(- Q.U.) 598.631,94 338.450 -43,46% 10 -100,00% 


 


 


INGRESSOS PER TRANSFERÈNCIES CORRENTS (CAPÍTOL IV) 


 


Aquest capítol està format bàsicament per la Participació en tributs de l’Estat (PTE), 


que representa més d’un 66,73% del total, i subvencions a Serveis Socials i Llei de 


Dependència que representen aproximadament un 11,20% del capítol IV. 


 


En l’apartat de la PTE s’han de tenir en compte les previsions recollides en la Llei de 


pressupostos generals de l’Estat en allò que fa referència a la liquidació definitiva de 


la participació en els tributs de l’Estat corresponents als exercicis 2008 i 2009  ja que 


els saldos deutors s’han de retornar en 120 mensualitats a partir de l’exercici 2012. 


 


Les subvencions de Serveis Socials procedents de la Generalitat de Catalunya, per 


tal de donar cobertura als casos de la Llei de Dependència atorgats als exercicis 


precedents i altres ajuts, ascendeix  la quantitat de 958.000 €. 


 


El quadre de transferències ens mostra les principals fonts de finançament via 


transferències corrents de la Corporació: 


 


Transferències corrents de l'Estat 
6.520.500 


Transferències corrents de Comunitat Autònoma 
1.488.680 


Transferències corrents d'Entitats locals 
1.762.050 


Transferències corrents d'Empreses privades 
0 
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INGRESSOS PATRIMONIALS (CAPÍTOL V) 


 


L’import previst per a l’exercici 2019 és de 432.200€ i correspon a la previsió del 


cànon de les concessions vigents i rendiments del capital. D’aquesta previsió 


95.000€ estan afectats a inversions. 


 


INGRESSOS PER ALINEACIÓ D’INVERSIONS REALS (CAPÍTOL VI) 


 


Per a l’exercici 2019 no hi ha cap previsió inicial d’alienacions de cap tipus. 


 


INGRESSOS PER TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL (CAPÍTOL VII) 


 


Transferències de la DIBA per a inversions del 2019 


 
Conveni Centre Catòlic  50.000,00 € 


Espais públics vialitat 373.060,00 € 


Obres reforma Can Comamala 200.000,00 € 


TOTAL   623.060,00 € 
 


INGRESSOS PER OPERACIONS DE CRÈDIT (CAPÍTOL IX) 


 


La càrrega financera que contempla el projecte de pressupost, en relació a l’art. 


177.5 del RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei RHL, és 


del 2,56% dels ingressos corrents 2019. El límit és del 25%.  


 


El capital viu previst a curt i llarg termini de 2.046.653,52€ (Inclosos saldos negatius 


PTE) a 31 de desembre de 2018 significa el 7,73% de la previsió dels ingressos 


corrents liquidats a la mateixa data. L’article 14 del Reial Decret-Llei 8/2010, de 20 


de maig, estableix el límit en el 75% dels ingressos corrents liquidats. 


 


Les previsions per al 2019 de 721.200€ destinades al finançament d’inversions seran 


concertades amb la Diputació del Barcelona, mitjançant els programes de Caixa 


Cooperació i Crèdit Local. 
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Segon. Avaluació de despeses 


 


Analitzarem la suficiència dels crèdits dels estats de despesa per fer front al 


compliment de les obligacions exigibles i de les despeses de funcionament dels 


serveis, segons estableix l’article 18.1.e) del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril pel 


qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de 


desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupost. 


 


DESPESES DE PERSONAL (CAPÍTOL I) 


 


El càlcul de l’import del Capítol I ha estat efectuat pel departament de Recursos 


Humans i permet comprovar que existeix correlació entre els crèdits consignats al 


Capítol I de Despeses de Personal, la relació de llocs de treball i la plantilla del 


personal. 


 


La comparativa de la distribució del Capítol I en conceptes econòmics és la següent: 


 


Descripció 
PREVISIÓ 


INICIAL 2018 
PREVISIÓ 


INICIAL 2019 
Alts càrrecs 334.840,00 342.160,00 


Personal eventual de gabinets 30.670,00 30.670,00 


Personal funcionari 3.942.140,00 4.412.550,00 


Personal laboral 3.005.730,00 3.066.620,00 


Altre personal 340.200,00 308.880,00 


Incentius al rendiment 435.400,00 448.700,00 


Quotes i despeses Seguretat Social 2.418.060,00 2.496.770,00 


  10.507.040 11.106.350 
 


DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS  (CAPÍTOLS II i IV) 


 


El Capítol II està format per les despeses en béns i serveis necessaris per a l’exercici 


de les activitats d’aquesta Corporació. 


 







 


:\ 6


Una part considerable de la despesa al Capítol II es gestiona mitjançant 


contractacions, és per això que s’hauran de destinar esforços a controlar per part de 


les àrees gestores els terminis d’execució dels contractes amb l’objectiu d’obtenir 


millors preus per als serveis contractats. En aquest mateix sentit, les àrees gestores 


de la despesa s’han de centrar en la previsió amb l’antelació suficient de les noves 


contractacions i totes aquelles despeses de tracte successiu i caràcter repetitiu 


haurien de ser objecte d’un contracte unitari amb l’objectiu d’optimitzar els recursos 


destinats. 


 


El total de les previsions pressupostàries per a operacions corrents s’ha consignat 


atenent a les demandes efectuades per tots els responsables dels serveis en el marc  


del procediment d’elaboració del pressupost 2019. El departament d’Economia va 


oferir als diferents serveis una primera estimació de les despeses fixes imputades a 


cadascun dels programes pressupostaris. Posteriorment, els caps dels diferents 


serveis han valorat aquesta informació i han estimat el volum de despesa necessària 


per a l’exercici 2019, tot atenent les possibles revisions de preus o d’altres 


modificacions dels contractes o ajustos en els preus o els serveis. Respecte a la 


suficiència dels crèdits consignats en aquest capítol es consideren molts ajustats, la 


qual cosa requerirà un control i seguiment constants per part dels responsables de 


cadascun dels serveis, per tal d’ajustar les despeses als nivells establerts, evitant 


que es produeixin obligacions sense crèdit suficient. 


 


La distribució de la despesa en béns corrents i serveis (Cap 2) per als diferents 


centres gestors és la següent: 


 


Centre Gestor 2018 2019 Var. % 
100  Alcaldia 21.590 24.000 11,16% 


101 Promoció econòmica 574.450 602.840 4,94% 


102 Organització 122.000 76.000 -37,70% 


110 Economia 410.880 415.200 1,05% 


120 Policia Local 218.450 203.850 -6,68% 


121 Protecció civil 16.400 28.910 76,28% 


122 Mobilitat i Senyalització 90.850 54.110 -40,44% 


123 Imatge i Comunicació 225.200 225.510 0,14% 
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Centre Gestor 2018 2019 Var. % 
200 Recursos Humans 140.980 154.020 9,25% 


201 Secretaria 202.200 158.240 -21,74% 


202 Sistemes  354.650 338.680 -4,50% 


210 Serveis 4.140.100 4.052.900 -2,11% 


220 Activitats 3.850 2.150 -44,16% 


230 Salut 211.500 221.500 4,73% 


231 Consum 5.300 5.310 0,19% 


232 Solidaritat i Coop. 50.000 67.200 34,40% 


233 Nova Ciutadania 28.000 20.000 -28,57% 


234 Participació 210.140 242.140 15,23% 


300 Urbanisme 215.800 165.370 -23,37% 


301 Medi ambient 2.667.000 2.667.500 0,02% 


302 Agricultura 16.000 36.000 125,00% 


400 Serveis Socials 1.131.420 1.401.090 23,83% 


401 Igualtat  132.710 129.300 -2,57% 


402 Gent Gran 85.500 99.000 15,79% 


410 Esports 400.010 404.080 1,02% 


411 Joventut i Infància 306.800 222.700 -27,41% 


412 Habitatge  120.000 248.000 106,67% 


420 Cultura 280.030 337.530 20,53% 


421 Educació 500.300 522.390 4,42% 


TOTAL 12.882.110 13.125.520 1,89% 


 


 


DESPESES FINANCERES (CAPITOL III) 


 


Les despeses financeres recollides en aquest capítol es refereixen a les 


consignacions de pagament d’interessos i despeses dels préstecs contractats per 


l’Entitat. La previsió total d’aquest capítol és de 43.800 €. 


 


Les bases de com s’ha calculat aquest import es troben a l’informe de la previsió de 


càrrega financera, realitzat per aquesta intervenció, el qual s’ha realitzat donant 


compliment a allò establert en l’article 166.1.d del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 


5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals 


i seguint l’estructura establerta en l’ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la 
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qual s’aprova la instrucció de model normal de comptabilitat local i l’Ordre 


HAP/1781/2013, de 20 de setembre. 


 


TRANSFERÈNCIES CORRENTS (CAPÍTOL IV) 


 


Al capítol 4 de transferències corrents s’imputen els crèdits que la Corporació aporta 


a d’altres entitats. Per a l’exercici 2019 l’import global es situa en 4.865.650€. Cal 


destacar l’ajut a famílies per l’impacte de la revisió de l’IBI de 185.000 € i 300.000 € 


per incentivar la contractació. 


 


La distribució de la despesa en béns corrents i serveis (Cap 4) per als diferents 


centres gestors és la següent: 


 


Centre Gestor 2018 2019 Var. % 
100  Alcaldia 3.000 2.000 -33,33% 


101 Promoció econòmica 375.750 446.300 18,78% 


110 Economia 1.758.000 1.618.800 -7,92% 


121 Protecció civil 6.000 16.000 166,67% 


122 Mobilitat i Senyalització 452.000 452.000 0,00% 


123 Imatge i Comucicació 6.000 2.000 -66,67% 


202 Sistemes 3.500 10.800 208,57% 


230 Salut 8.500 8.500 0,00% 


232 Solidaritat i Coop. 71.250 74.200 4,14% 


233 Nova Ciutadania 8.500 10.000 17,65% 


234 Paricipació 30.250 40.000 32,23% 


300 Urbanisme 10.000 5.000 -50,00% 


301 Medi ambient  13.000 13.000 0,00% 


302 Agricultura 0 500   


400 Serveis Socials 936.600 994.100 6,14% 


401 Igualtat  19.000 36.500 92,11% 


402 Gent Gran 35.000 40.000 14,29% 


410 Esports 140.700 132.900 -5,54% 


411 Joventut i Infància 38.000 237.000 523,68% 


412 Habitatge 107.000 99.000 -7,48% 


420 Cultura 312.500 319.000 2,08% 


421 Educació 274.850 308.050 12,08% 


TOTAL 4.609.400,00 4.865.650,00 5,56% 
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Si analitzem què representa sobre el total del pressupost cadascun dels capítols de 


despesa corrent, podem observar que el gruix de la despesa està contingut al capítol 


I de personal i al capítol II de despeses en béns corrents. 


 


 


Capítol de Despesa 


Pes de 


capítol sobre 


despesa 


corrent 


Pes de capítol 


sobre ingrés 


corrent 


Capítol I Despeses de personal 
38,17 37,07 


Capítol II Despeses béns corrents i serveis 
45,11 43,81 


Capítol IV Transferències corrents 
16,72 16,24 


 


 


 


DESPESES PER INVERSIONS REALS  (CAPITOL VI-VII) 


 


S'han consignat en el Capítols VI-VII d'inversions reals de l'estat de Despeses del 


Pressupost Municipal un import de 1.439.260€, finançades amb endeutament, 


contribucions especials i transferències de la DIBA. 


 


Descripció de la inversió Import 
 


Conveni Centre Catòlic -remodelació i condicionament edifici 110.000,00 € 


Conveni La Vicentina - remodelació i condicionament edifici 135.000,00 € 


Espais públics vialitat 373.060,00 € 


Conveni AMB Centre Cultural Mamut Venux 326.200,00 € 


Serveis: Pla director de l'aigua  95.000,00 € 


Obres reforma Can Comamala 200.000,00 € 


Adquisició habitatges socials 200.000,00 € 
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RESUM PRESSUPOST 2019 


 


Ingressos corrents Import € 


Capítol I Impostos directes 15.455.200 


Capítol II Impostos indirectes 250.000 


Capítol III Taxes i altres ingressos 4.048.890 


Capítol IV Transferències corrents 9.771.230 


Capítol V Ingressos patrimonials 432.200 


TOTAL INGRESSOS CORRENTS 29.957.520 
Ingressos afectats a Inversió 2019 -95.000 


TOTAL INGRESSOS CORRENTS AJUSTATS 29.862.520 
Despeses Corrents Import € 


Capítol I Despeses de personal 11.106.350 


Capítol II Despeses béns corrents i serveis 13.125.520 


Capítol IV Transferències corrents 4.865.650 


TOTAL DESPESES 29.097.520 


Estalvi Brut 765.000 


Despeses Financeres   
Capítol III Despeses Financeres 43.800 


Capítol IV Passius Financers 721.200 


TOTAL DESPESES FINANCERES 765.000 


ESTALVI NET 0 
 


 


CONCLUSIONS 


 


De les dades anteriors es desprèn que les dotacions inicials del pressupost 


compleixen els principis d’anivellament pressupostari intern, estabilitat i equilibri 


pressupostari (Capítols 1 a 9 d’Ingressos igual als Capítols 1 a 9 de Despeses), 


complint-se els criteris d’estabilitat fixats per la normativa vigent, tenint en compte 


allò que estableix l’art. 49 del TRLRHL al possibilitar a les entitats locals concertar 


operacions de crèdit públic i privat a llarg termini per al finançament de les 


inversions. 
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Una vegada exposades les bases utilitzades per a l'avaluació dels ingressos i la 


suficiència dels crèdits per a atendre el compliment de les obligacions previsibles, 


resulta un pressupost equilibrat. 


 


Sant Vicenç dels Horts, 8 d’octubre de 2018. 


 


 


 


 


 
Manuel Moral Flores 
Interventor accidental.  
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Informe sobre el compliment del requisits de la Llei Orgànica 2/2012 en 
l’aprovació del pressupost de l’exercici 2019 


 
D’acord amb l’article 3 de la Llei Orgànica 2/2012 de 27 de abril, d’Estabilitat 


Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF, en endavant), “l’elaboració, 


aprovació i execució dels Pressupostos i altres actuacions que afectin les 


despeses o ingressos dels diferents subjectes compresos en l’àmbit d’aplicació 


d’aquesta Llei s’ha de fer en un marc d’estabilitat pressupostària, coherent amb 


la normativa europea”. 


 


L’article 6 de la LOEPSF exigeix que  “el pressupost i la liquidació han de 


contenir informació suficient i adequada que permeti verificar la seva situació 


financera, el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i de 


sostenibilitat financera i l’observança dels requeriments acordats en la 


normativa europea en aquesta matèria”. Per tant, aquest informe no és 


únicament informatiu per l’acte d’aprovació, sinó que forma part del mateix 


expedient a aprovar. 


 


Els controls a validar, atenent al que determina l’article 21 de la LOEPSF són 


l’objectiu d’estabilitat pressupostària, l’objectiu de deute públic i la regla de la 


despesa (a la liquidació). 


 


Així mateix, l’article 15 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es 


desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la 


LOEFP, estableix l’obligació per part de les Corporacions Locals de 


subministrar la següent informació abans del 31 de gener de cada any: 


“a) Els pressupostos aprovats i els estats financers de tots els subjectes i 


entitats compresos a l’àmbit d’aplicació d’aquesta Ordre, de les inversions 


previstes realitzar en l’exercici i en els tres següents, amb la corresponent 


proposta de finançament i els estats de previsió de moviment i situació del 


deute. 







b) La informació que permeti relacionar el saldo resultant dels ingressos i 


despeses del Pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, 


calculada conforme a les normes del Sistema Europeu de Comptes. 


c) L'informe de la Intervenció d’avaluació del compliment de l'objectiu 


d’estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del deute. 


d) La informació relativa a personal recollida als apartats 1 i 2 de l'article 7.” 


PRESSUPOST 2019 
 
El resum del pressupost que es porta a l’aprovació és de 
  


ESTAT D'INGRESSOS 
 Capítol 1r Impostos directes  15.455.200 € 


Capítol 2n Impostos indirectes 250.000 € 


Capítol 3r Taxes i altres ingressos 4.048.890 € 


Capítol 4t Transferències corrents 9.771.230 € 


Capítol 5è Ingressos patrimonials 432.200 € 


Capítol 6è Alienació d'inversions reals 0 € 


Capítol 7è Transferències capital 623.060 € 


Capítol 8è Actius financers 0 € 


Capítol 9è Passius financers 721.200 € 


TOTAL INGRESSOS 31.301.780 € 


ESTAT DE DESPESES 
 Capítol 1r Despeses de personal 11.106.350 € 


Capítol 2n Despeses béns corrents i 
serveis 13.125.520 € 


Capítol 3r Despeses financeres 43.800 € 


Capítol 4t Transferències corrents 4.865.650 € 


Capítol 6è Inversions reals 866.880 € 


Capítol 7è Transferències de capital 572.380 € 


Capítol 9è Passius financers 721.200 € 


TOTAL DESPESES 31.301.780 € 
 


Objectiu d’estabilitat 


 
L’article 15 de la LOEPSF especifica que “en el primer semestre de cada any, 


el Govern, mitjançant acord del Consell de Ministres, a proposta del Ministre 


d'Hisenda i Administracions Públiques i previ informe del Consell de Política 


Fiscal i Financera de les Comunitats Autònomes i de la Comissió Nacional 


d'Administració Local, fixarà els objectius d’estabilitat pressupostària, en termes 


de capacitat o necessitat de finançament”. 







 


L’Acord del Consell de Ministres de 7 de juliol de 2017 ha fixat els objectius 


d’estabilitat pressupostària i de Deute Públic per al conjunt d’Administracions 


Públiques i de cadascun dels seus subsectors per al període 2018-2020, de tal 


forma que l’objectiu d’estabilitat pressupostària per a les Entitats Locals per al 


període 2018-2020 és zero.  


 


D’acord amb les xifres del pressupost a aprovar, en termes consolidats de les 


entitats a l’article 2.1 de la LOEPSF, la capacitat o necessitat de finançament 


calculada amb els criteris del SEC95, és: 


 


CAPACITAT / NECESSITAT DE 
FINANÇAMENT   


Press. Inicial 


Ingressos dels capítols 1 a 7     30.580.580 
-Despeses dels capítols 1 a 7     30.580.580 


Ajustaments SEC 95     87.346 
Capacitat de finançament   +87.346 


 


 


Detall dels ajustaments 


GR000 Ajust per no recaptació - Cap 1 0  


GR000b Ajust per no recaptació - Cap 2 0  


GR000c Ajust per no recaptació - Cap 3 0  


GR001/2 Retencions PIE per liquidacions negatives anteriors 87.346  


GR006 Meritament interessos (+ inicials - finals) 0  


   Total ajustaments   87.346  


 


Objectiu de deute 


 
La LOEPSF, determina els límits d’endeutament de les administracions locals. 


Així en el seu article 13 indica que: 


“1. El volum de deute públic, definit d’acord amb el Protocol sobre  Procediment 


de dèficit excessiu, del conjunt d’Administracions Públiques no podrà superar el 


60% del Producte Interior Brut nacional expressat en termes nominals, o el que 


s’estableixi per la normativa europea. Aquest límit es distribuirà d’acord amb els 


següents percentatges, expressats en termes nominals del Producte Interior 


Brut nacional: 44% per a l’Administració central, 13% per al conjunt de 


Comunitats Autònomes i 3% per al conjunt de Corporacions locals... 







2. L’Administració Pública que superi el límit de deute públic no podrà realitzar 


operacions d’endeutament net.” 


I en el punt 2 de l’article 18 de la LOEPSF indica que “cuando el volumen de 


deuda pública se sitúe por encima del 95 % de los límites establecidos en el 


artículo 13.1 de esta Ley, las únicas operaciones de endeudamiento permitidas 


a la Administración Pública correspondiente serán las de tesorería.” 


En tant que el PIB a nivell municipal no és una dada disponible, i atès que no 


està regulada l’aplicació pràctica d’aquesta limitació, i no existeix cap disposició 


que indiqui el contrari, es considera que no és aplicable aquest control a nivell 


d’entitat, tot i que la normativa requereix el seu seguiment. 


A nivell d’entitat, a més de fer-se el seguiment del Deute definit a l’article 13 de 


la LOEPSE, existeix el control del Deute Viu regulat per la normativa de tutela 


financera i que està modificada (i amb vigència indefinida) per la Disposició 


Final Trigèsima primera de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de 


Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2013. 


Els imports als efectes del Deute Viu i el Deute Públic definit a l’article 13 de la 


LOEPSF no coincideixen. La situació prevista a 31/12 derivada del pressupost 


que es porta a aprovació d’ambdues magnituds és:  


Previsió del deute a 31-12-2019: 


 


Saldo viu préstecs 01-01-2019   =    2.046.654,00 € 


 + Cap.9 ingressos 2019            =        721.200,00 € 


 - Cap.9 despeses 2019             =        721.200,00 € 


Saldo previst a 31/12/2019        =     2.046.654,00 € 


Ràtio de deute previst = 7,73% 


 


 


 
 
 
 







Conclusió 


 


Dels càlculs anterior es desprèn que s’assoleix l’objectiu d’estabilitat i l’objectiu 


de deute públic. 


D’acord amb els resultats anteriors els controls de la LOEPSF es compleixen 


en el pressupost que es porta a l’aprovació. 


 


Sant Vicenç dels Horts, 8 d’octubre de 2018. 


 


 


 


Manuel Moral Flores 


Interventor accidental 
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INFORME D'INTERVENCIÓ 


 


Que s'emet en relació al Pressupost General de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels 


Horts per a l'exercici 2019, en ús de les seves funcions. 


 


En compliment d’allò què determinen els articles 168.4 del RDL2/2004 de 5 de març, 


que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 18.4 del 


RD 500/90, que desenvolupa el capítol I del títol VI de la Llei 39/88 reguladora de les 


hisendes locals, s'emet el preceptiu informe al projecte de Pressupost de 


l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts per a l'exercici 2019. 


 


Tanmateix, els articles 3, 12 i 27 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, 


d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, en la seva aplicació a les 


entitats locals, estableix que l'elaboració, aprovació i execució del pressupost es farà 


en un marc d'estabilitat pressupostària i, per tant, els comptes presentaran la situació 


d'equilibri o superàvit estructural. 


 


L'expedient del Pressupost general de l'exercici 2019 conté la documentació i 


annexes que s'estableixen en el TRLRHL, RD 500/90 i LO 2/2012, i concretament: 


- Memòria de l'Alcaldia. 


- Liquidació aprovada del Pressupost de l'exercici 2017. 


- Marc pressupostari. 


- Estat de la liquidació del Pressupost de l'exercici 2018 a 30 de juny de 2018. 


- Informe econòmic i financer. 


- Estats financers d'ingressos i despeses del Pressupost. 


- Bases d'execució del Pressupost per a l'exercici 2019. 


- Quadre de finançament de les inversions i llurs finançaments. 


- Estat del deute (Previsió per a l'exercici 2019) 


- Annex de personal per a l'exercici 2019. 


- Plantilla de personal per a l'exercici 2019. 


 


El Pressupost general que s'informa està integrat pel pressupost de la pròpia 


corporació ja que l'Ajuntament no té cap ens dependent.  







 


 


 


Resum per Capítols: 


 


ESTAT D'INGRESSOS 
 Capítol 1r Impostos directes  15.455.200 € 


Capítol 2n Impostos indirectes 250.000 € 


Capítol 3r Taxes i altres ingressos 4.048.890 € 


Capítol 4t Transferències corrents 9.771.230 € 


Capítol 5è Ingressos patrimonials 432.200 € 


Capítol 6è Alienació d'inversions reals 0 € 


Capítol 7è Transferències capital 623.060 € 


Capítol 8è Actius financers 0 € 


Capítol 9è Passius financers 721.200 € 


TOTAL INGRESSOS 31.301.780 € 


ESTAT DE DESPESES 
 Capítol 1r Despeses de personal 11.106.350 € 


Capítol 2n Despeses béns corrents i serveis 13.125.520 € 


Capítol 3r Despeses financeres 43.800 € 


Capítol 4t Transferències corrents 4.865.650 € 


Capítol 6è Inversions reals 866.880 € 


Capítol 7è Transferències de capital 572.380 € 


Capítol 9è Passius financers 721.200 € 


TOTAL DESPESES 31.301.780 € 
 


El Projecte de Pressupost de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts per a l'exercici 


2019 es presenta sense dèficit inicial, conforme allò què disposa l'article 165.4 del 


TRLRHL. 


 


L'equilibri material dels pressupostos dels ens locals es troba definit de manera 


indirecta en l'article 49 del TRLRHL; indirecta perquè, llevat dels casos taxats de 


l'article 193.2 del mateix text legal, les operacions financeres d'ingressos de capital 


només es podran destinar a finançar les inversions de les entitats locals. 


D'aquesta manera, no és possible amb operacions de crèdit, amb l'excepció prevista 


a l'article 193.2 del TRLRHL per als casos de liquidació amb romanent de tresoreria 


negatiu, atendre despeses corrents (Capítols I a IV de l'estat de despeses) ni a les 


amortitzacions del deute (Capítol IX de despeses), que han d'estar coberts amb 


ingressos ordinaris del Pressupost. 







 


 


D'igual manera opera l'article 5 del TRLRHL a l'establir que el producte de l'alienació 


de béns patrimonials no es podrà destinar al finançament de despeses corrents. 


 


Anàlisi de l'estalvi net dels capítols del pressupost corrent: 


Resum Pressupost 2019   


 Ingressos corrents Import € 


Capítol I Impostos directes 15.455.200 


Capítol II Impostos indirectes 250.000 


Capítol III Taxes i altres ingressos 4.048.890 


Capítol IV Transferències corrents 9.771.230 


Capítol V Ingressos patrimonials 432.200 


TOTAL INGRESSOS CORRENTS 29.957.520 
Ingressos afectats a Inversió 2019 -95.000 


TOTAL INGRESSOS CORRENTS AJUSTATS 29.862.520 
Despeses Corrents Import € 


Capítol I Despeses de personal 11.106.350 


Capítol II Despeses béns corrents i serveis 13.125.520 


Capítol IV Transferències corrents 4.865.650 


TOTAL DESPESES 29.097.520 


Estalvi Brut 765.000 


Despeses Financeres   
Capítol III Despeses Financeres 43.800 


Capítol IV Passius Financers 721.200 


TOTAL DESPESES FINANCERES 765.000 


ESTALVI NET 0 
 


 


Llei Orgànica d'Estabilitat pressupostària 


 


D'acord amb el que estableixen les Lleis Orgàniques 2/2012, de 27 d'abril, 


d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i la 4/2012, de 28 de setembre, 


per la qual es modifica la LO 2/2012, l'aprovació del Pressupost ha de realitzar-se 


complint l'objectiu d'estabilitat pressupostària, és a dir, en situació d'equilibri o 


superàvit, en termes de capacitat de finançament, segons el mètode SEC-95 


(Sistema Europeu de Comptes), l'Objectiu de deute públic i la Regla de despesa. 







 


 


 


L'objectiu del deute a què es refereix l'article 13 de la LO 2/2012 s'interpreta en la 


seva aplicació municipal al compliment de la ràtio de deute inferior al 75%. 


 


Previsió del deute a 31-12-2019: 


Saldo viu préstecs 01-01-2019   =    2.046.653,52 € 


 + Cap.9 ingressos 2019          =          721.200,00 € 


 - Cap.9 despeses 2019            =         721.200,00 € 


Saldo previst a 31/12/2019        =     2.046.653,52 € 


Ràtio de deute previst = 7.73% 


 


Capacitat de Finançament: 


 


CAPACITAT / NECESSITAT DE FINANÇAMENT     Press. Inicial 
Ingressos dels capítols 1 a 7 30.580.580 € 
-Despeses dels capítols 1 a 7 30.580.580 € 
Ajustaments SEC 95 87.346 € 
Capacitat (+)/Necessitat(-) de finançament   0,29% + 87.346 € 
 


De l'anàlisi efectuada en el Projecte de Pressupost de l'Ajuntament per a l'exercici 


2019, s'observa que aquest acompleix l'objectiu previst a la Llei. 


 


Estat d'execució del Pressupost vigent a 30 de juny de 2018 


 


Els estats d'execució corresponents al mes de juny formen part de la documentació 


del projecte de pressupost i han servit de base per calcular aquest. 


 


Bases d'avaluació dels ingressos 


 


Aquests ja es troben avaluats en l'informe independent d'aquest, l'informe econòmic i 


financer preceptiu, d'acord amb l'article 168.1.e del TRLRHL. 


 


L'import total previst per a l'any 2019 al capítol 1 de l'estat de despeses "Despeses 


de personal" és de: 11.106.350 €. Aquesta previsió s'ha fet considerant les mateixes 







 


 


retribucions i despeses del personal que les meritades l'any 2018  i les variacions de 


la plantilla de personal previstes pel 2019, segons l’informe del Cap de Recursos 


Humans. 


 


Els articles 89 i 90 de la Llei 7/85 de 2 d'abril regulen el personal al servei de les 


entitats locals i la formació i determinació de la plantilla del personal que integra el 


Pressupost general. L'article 93 del mateix text legal que regula el règim de 


retribucions estableix que aquestes han de quedar reflectides anualment en els seus 


Pressupostos. S'adjunta al Projecte de Pressupost la plantilla prevista per a l'any 


2019, que agrupa per categories el personal funcionari, personal laboral fix, el 


temporal i l’eventual. 


 


Es recorda que la relació de llocs de treball haurà de comprendre tots els 


complements al personal i conceptes retributius legalment previstos, als efectes del 


que preveuen els articles 168.1.c) del TRLRHL i 18.1.c) del RD 500/90, en exigir que 


s'han de relacionar i valorar tots els llocs de treball existents a l'entitat local, de forma 


que es doni l'oportuna correlació amb els crèdits per a personal inclosos en el 


Pressupost. 


 


Cal tenir en compte que les retribucions complementàries pels conceptes de 


complement específic, productivitat i gratificacions han de respectar els percentatges 


màxims fixats en el Decret 214/90 (art. 175) pel qual s'aprova el Reglament de 


personal al servei de les entitats locals. 


 


Despeses en béns corrents 


En el capítol II de despeses "Compra de béns i serveis" del projecte de pressupost 


de l'exercici 2019, per import de 13.125.520 €, s'han ajustat les previsions als 


compromisos reals de l'Ajuntament d'acord amb les prescripcions de la Llei 


Reguladora de Hisendes Locals que obliga a pressupostar els crèdits necessaris per 


a fer front a les obligacions municipals . 


 


Tots aquells contractes i serveis de prestació obligatòria han estat dotats d'acord 


amb les condicions contractuals en vigor per garantir el funcionament normal del 







 


 


servei, com els contractes de recollida residus sòlids urbans, neteja viària, 


subministraments (llum, telèfon,combustibles etc.), enllumenat públic, etcètera. 


 


Programa d'inversions 


El Projecte de Pressupost preveu unes inversions de 1.439.260 €, d'acord amb 


l'annex que s'adjunta, el finançament de les quals es considera factible. 


 


L'endeutament 


L'Estat del deute que s'acompanya al Projecte del Pressupost per a l'exercici 2019 
contempla una previsió de capital viu a 31-12-2019 de 2.046.653,52€ (no inclou 
Saldos PTE 2008/2009, d’import 174.694 €). L’import de Capítol 3 és de 43.800 € i 
les amortitzacions 721.200 €. 


 


Bases d'execució del Pressupost 


Les Bases d'execució del Pressupost són l'expressió de la potestat autonormativa o 


reglamentària en matèria de pressupostos i comptabilitat que poden exercir les 


entitats locals. 


Les Bases d'execució que s'acompanyen al projecte de Pressupost inclouen: 


- Els nivells de vinculació jurídica dels crèdits. 


- El règim i les competències en matèria de modificacions del Pressupost. 


- El règim de control i fiscalització de les despeses i dels ingressos. 


- El règim de fiscalització de les subvencions. 


- El procediments de contractació i de compres. 


 


 


Conclusions 


Amb els informes que s'acompanyen en l'expedient, s'informa favorablement el 


Projecte de Pressupost per a l'any 2019. 


 


 


Manuel Moral Flores 
Interventor accidental. 
Sant Vicenç dels Horts, 8 d’octubre de 2018. 
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