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Informe d’intervenció

SOBRE EL COMPLIMENT DE L’OBJECTIU D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA EN LA 

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2018.

Amb motiu de la liquidació  del pressupost de l'exercici 2018 i en compliment del previst en 

l'article 16.2 del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual 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, emeto el següent:

INFORME

ANTECEDENTS DE FET

El pressupost municipal de 2018 es liquidarà amb un resultat pressupostari ajustat  positiu 

de 2.493.012,49 euros.

ANTECEDENTS DE DRET

 Els articles 3, 11, 12, 21 i 23 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat 

Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Assumpte

Informe d'Estabilitat Pressupostaria i Sostenibiliat 
Financera, exercici 2018 - LIQUIDACIÓ 
PRESSUPOST 2018

Interessat/ada de l'expedient

AJUNTAMENT DE MANLLEU

Localització de l'activitat



 L'article 16.2 del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el 

Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de novembre, d'Estabilitat 

Pressupostària, en la seva Aplicació a les Entitats Locals. 

 Els articles 51 a 53 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 

aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

 El Reglament (UE) Nº 549/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig 

de 2013, relatiu al Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals de la Unió 

Europea (SEC-10).

 La Guia per a la determinació de la Regla de Despesa de l'article 12 de la Llei 

Orgànica 2/2012, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera per a 

Corporacions Locals (IGAE).

CONSIDERACIONS

PRIMERA.- La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 

Sostenibilitat financera té com un dels Principis generals el Principi d’estabilitat 

pressupostària establint-se que l’elaboració, aprovació i execució dels Pressupostos i altres 

actuacions que afecten a la despesa o ingressos dels diferents subjectes compresos en 

l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei es realitzarà en un mar d’estabilitat pressupostària, coherent 

amb la normativa europea

El reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual 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 preveu al seu article 16 apartat primer que pel que fa a 

l’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària de la liquidació, que serà 

la intervenció local l’encarregada de fer-ho en els termes previstos al segon apartat del dit 

article. 

En aquest es preveu que l'informe s'emetrà amb caràcter independent i s'incorporarà als 

previstos en els articles 168.4, 177.2 i 191.3 del text refós de la Llei reguladora de les 

Hisendes Locals, referits, respectivament, a l'aprovació del pressupost general, a les seves 

modificacions i a la seva liquidació. L'Interventor local detallarà en el seu informe els càlculs 

efectuats i els ajustos practicats sobre la base de les dades dels capítols 1 a 7 dels estats de 
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despeses i ingressos pressupostaris, en termes de Comptabilitat Nacional, segons el Sistema 

Europeu de Comptes Nacionals i Regionals.. 

Quan el resultat de l'avaluació sigui d'incompliment, l'entitat local remetrà l'informe 

corresponent a la Direcció general de Coordinació Financera amb Entitats Locals o a l'òrgan 

competent de la comunitat autònoma que exerceixi la tutela financera, en el termini màxim 

de 15 dies hàbils, explicats des del coneixement del Ple, així com formularà un Pla 

Economicofinancer de conformitat amb el que es disposa en els articles 21 i 23 de la Llei 

Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera

L’article 3 del Decret 94/1995, de 21 de febrer, assigna al Departament d’Economia i 

Finances diverses funcions en matèria de tutela financera dels ens locals. L’article 22.1.b) del 

Decret 566/2006, de 19 de desembre, estableix que correspon a la Direcció General de 

Política Financera i Assegurances l’exercici de la tutela financera de les corporacions locals. 

El desplegament d’aquestes funcions s’ha efectuat mitjançant l’Ordre ECF/138/2007, de 27 

d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals on es regulen, als 

seus annexes i a l’article 10, aquests criteris.

L’article 3.c) de l’Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, pel que es modifica l’Ordre 

HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, pel que es desenvolupen les obligacions de subministrament 

d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 

Sostenibilitat Financera, mitjançant el qual s’estableix que la intervenció emetrà un informe 

d’avaluació del compliment del objectiu d’estabilitat i del límit de deute.

SEGONA.- Entitats que forma el Perímetre de Consolidació.

El perímetre de consolidació d'aquest Municipi està format pel exclusivament propi 

Ajuntament.



TERCERA.- Compliment de l’objectiu d’Estabilitat Pressupostària

L'objectiu d'estabilitat pressupostària, s'identifica amb una situació d'equilibri o superàvit 

computada, al llarg del cicle econòmic, en termes de capacitat de finançament d'acord amb 

la definició continguda en el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC).

El càlcul de la variable capacitat o necessitat de finançament en el marc de les Entitats 

Locals, en termes pressupostaris SEC i obviant certs matisos de comptabilització, s'obté de la 

diferència entre els Capítols 1 a 7 del Pressupost d'Ingressos i els Capítols 1 a 7 del 

Pressupost de Despeses. 

Aquesta operació ha de calcular-se a nivell consolidat incloent l'estabilitat dels ens 

dependents no generadors d'ingrés de mercat.

A. A causa de les diferències de criteri entre la comptabilitat pressupostària i la comptabilitat 

nacional, és necessari la realització d'ajustos a fi d'adequar la informació pressupostària 

d'aquesta entitat als criteris establerts en el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i 

Regionals (SEC). 

Seguint el «Manual de càlcul del dèficit en comptabilitat nacional adaptat a les corporacions 

locals» i en la «Nota sobre els canvis metodològics d'aplicació del nou SEC que afecten als 

Comptes de les Administracions Públiques» editat per la Intervenció General de 

l'Administració de l'Estat (IGAE), procedeix realitzar els ajustos següents:

Ajust 1 (GR00).- Registre en Comptabilitat Nacional d'Impostos, Taxes i altres ingressos: 

Diferència entre els drets reconeguts per l’entitat i la recaptació total en Caixa corresponent 

a dits ingressos.

Drets 
Reconeguts 
Nets 2018

Recaptació 2018 AJUSTOS

PPST. Corrent
PPST. 

Tancats
Total Negatiu Positiu TOTAL

% de 
ajust

crèdits Inicials AJUST SEC

Impostos 
Directes

9.170.512.47 8.499.443.36 368.949,92 8.868.393,28 302.119,19 0 -302.119,19 3% 8.659.241.45 -302.119,19

Impostos 
Indirectes

171.174,15 126.402,54 31.601,38 158.003,92 13.170,23 0 -13.170,23 7% 128.000,00 -13.170,23

Taxes i 
altres 
ingressos

3.323.785,68 2.976.295,25 219.154,26 3.195.449,51 128.336,17 0 -128.336,17 3% 3.131.679,31 -128.336,17

TOTAL 12.665.472,30 11.602.141,15 619.705,56 12.221.847,71 443.625,59 0 -443.625,59 11918920,76 -443.625,59
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Ajust positiu (+): si l'import dels drets reconeguts dels capítols I a III del Pressupost 

d'Ingressos és menor del recaptat (corrent més tancat), suposarà una major capacitat de 

finançament.

Ajust negatiu (-): si l'import dels drets reconeguts dels capítols I a III del Pressupost 

d'Ingressos és major del recaptat (corrent més tancat), suposarà una menor capacitat de 

finançament.

Ajust 4 (GR008a).- En relació als arrendaments financers aquesta corporació te 

contractat dues operacions amb aquesta modalitat financera, essent aquestes les 

següents:

Segons les dades de comptabilitat s’han reconegut obligacions per import de 24.747,96 

euros corresponent a operacions d’arrendaments financers.

GR008a Ajust 2018: 24.747,96

Ajust 5 (GR014).- L’aplicació del principi de meritació del Sistema Europeu de 

Comptes implica la imputació de qualsevol despesa efectivament realitzada amb 

independència del moment en que es decideixi la seva imputació pressupostària 

(GR014). Per tant, les quantitats estimades abonades en l’exercici en el compte 

413 “creditors per operacions pendents d’aplicar a pressupost” donaran lloc a 

ajustos de menors recursos no financers (0,00 euros). 

GR014
Ajust 2018: (  54.181,41 )

Ajust 6 (GR99).- Altres Ajustos



La liquidació de l’empresa concessionària del subministrament d’Aigua potable del municipi 

de Manlleu, presenta el resum de comptes a 31 de desembre de 2017, amb un saldo a favor 

de l’empresa confeccionaria de quantia 103.551,68 euros, saldo que inclou estats des del 

quart trimestre de 2012 al quart trimestre del 2017.

L’import de la liquidació del resultat de l’exercici 2017 del subministrament  d’agua potable 

hauria d’anar a càrrec del pressupost 2018 d’aquesta entitat local, però no s’ha adoptat 

l’acord d’aprovació de la corresponent liquidació, sent els imports de la mateixa els següents:

Cànon/drets de connexió any 2017 a favor de l’Empresa Concesionaria: 121.744,22 €

Regulació liquidació definitiva 2017 a varo de l’empresa Concesionaria:    39.065,00 €

Cànon clavegueram 2017 a favor d’aquesta corporació:                            4.000,00 € 

Fons de solidaritat 2017 a favor de l’empresa Concesionaria:                     2.698,73 €

El resultat que deuria haver-se imputat en el pressupost de l’exercici 2018 és de 159.507,95 

euros (121.744,22 + 39.065,00 - 4.000,00 + 2.698,73)

RESUM AJUSTOS SEC 

Ajust Import

GR000 -302.119,19

GR000b -13.170,23

GR000c -128.336,17

GR008a -24.747,96

GR014 54.181,41

GR99 159.507,95

TOTAL AJUSTOS -254.684,19

B. L'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària amb motiu de la 

liquidació del pressupost de l'exercici 2018, d’aquesta Entitat local, una vegada realitzats els 

ajustis SEC-10 detallats en el punt A, presenta els següents resultats:
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La suma dels Capítols I a VII del Pressupost d'Ingressos, és major, a la suma dels Capítols 

I a VII del Pressupost de Despeses. És a dir, els ingressos dels capítols I a VII del 

Pressupost són suficients per finançar les despeses dels mateixos capítols del Pressupost 

de despeses, la qual cosa representa una situació de superàvit pressupostari. 

S'haurà de tenir-se en compte, en el cas que existeixi, l'Acord de la Subcomissió de Règim 

Econòmic, Financer i Fiscal, de la Comissió Nacional d'Administració Local en el qual 

s'estableixi un límit de dèficit en liquidació, per sota del com les entitats locals queden 

exemptes d'aprovar un pla econòmic – financer de reequilibri.

PRESSUPOST D’INGRESSOS IMPORT

+ Capítol 1: Impostos Directes 9.170.512,47
+ Capítol 2: Impostos Indirectes 171.174,15

+ Capítol 3: Taxes i altres ingressos 3.323.785,68
+ Capítol 4: Transferències corrients 8.251.130,19
+ Capítol 5: Ingressos patrimonials 71.634,03
+ Capítol 6: Alineació d’inversions 1.000,35
+ Capítol 7: Transferències de capital 775.499,24

= A) TOTAL INGRESSOS (Capítols I a VII) 21.764.736,11

PRESSUPOST DE DESPESES IMPORT

+ Capítol 1: Despeses de personal 8.509.726,26
+ Capítol 2: Compra de bens i serveis 7.050.362,26
+ Capítol 3: Despeses financeres 94.649,59

+ Capítol 4: Transferèncias corrients 735.685,14
+ Capítol 5: Fons de Contingència 0
+ Capítol 6: Inversions reals 2.321.044,62

+ Capítol 7: Transferèncias de capital 0
= B) TOTAL DESPESES (Capítols I a VII) 18.711.467,87

=
A - B = C)  ESTABILITAT/
NO ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA

3.053.268,24

D) AJUSTOS SEC-10 -254.684,19

C+D= F) ESTABILITAT 2.798.584,05
OBLIGACIÓ DE REALIZAR PLA ECONÒMIC FINANCER No



En conseqüència, amb base en els càlculs detallats es compleix l'objectiu d'estabilitat 

pressupostària d'acord amb l'article 16.2 del Reial decret 1463/2007 de 2 de novembre, pel 

qual 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.

QUARTA.- REGLA DE LA DESPESA

La regla de despesa es calcularà comprovant que la variació de la despesa computable no 

superi la taxa de referència del creixement del Producte Interior Brut, publicada pel Ministeri 

d'Economia i Competitivitat, d'acord amb la metodologia utilitzada per la Comissió Europea 

en aplicació de la seva normativa. Aquesta taxa es publicarà en l'informe de situació de 

l'economia espanyola.

La taxa de referència de creixement del PIB de l'economia espanyola a mitjà termini per al 

Pressupost de l'aquest any és de 2,3% aprovat per acord del Consell de Ministres, de 

manera que la despesa computable d’aqueta entitat local en aquest exercici, no podrà 

augmentar per sobre de la mateixa, 

S'entendrà per despesa computable a les ocupacions no financeres definits en termes del 

Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals, exclosos els interessos del deute, la 

despesa no discrecional en prestacions per desocupació, la part de la despesa finançada amb 

fons finalistes procedents de la Unió Europea o d'altres Administracions Públiques i les 

transferències a les Comunitats Autònomes i a les Corporacions Locals vinculades als 

sistemes de finançament.

A. La taxa de variació de la despesa computable d'un exercici es calcula d'acord amb la 

següent fórmula: 

El càlcul de la despesa computable de l'any n-1, es realitzarà a partir de la liquidació del 

Pressupost d'aquest exercici. 

T.V. Despesa computable (%) = (
Despesa comp. any n 

Despesa computable any n-1
     -1  ) *100
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La despesa computable de l'any n, s'obtindrà a partir de la informació de la liquidació.

B. Es consideren “ocupacions no financeres” per efectuar el càlcul de la “despesa 

computable”, a les despeses dels capítols I a VII de la liquidació del pressupost. 

Descomptant les despeses relacionades amb els interessos del deute (Capítol III. Despeses 

Financeres, excepte les despeses d'emissió, formalització, modificació i cancel·lació de 

préstecs, deutes i altres operacions financeres, així com les despeses per execució d'avals), 

obtindrem les “ocupacions no financeres (excepte interessos del deute)”.

Atenent a la metodologia de càlcul de la normativa vigent, és necessària la realització dels 

següents ajustos:

Arrendaments financers

Correspon al mateix ajust GR008a del càlcul d’estabilitat pressupostària 

Despeses realitzades en l’exercici pendent d’aplicar a pressupost

Correspon al mateix ajust GR014 

Altres 

Correspon a l’ajust GR99

Despeses finançades amb fons finalistes

Eco. Descripció
Drets reconeguts 
nets

GENERALITAT DE CATALUNYA 1.404.233,41

DIPUTACIÓ DE BARCELONA 1.278.998,38



ALTRES ADMINISTRACIONS 66.261,79

el càlcul del límit de la regal de la despesa s’ha aplicat la Taxa de referència nominal (% 

variació anual) 2,3% aprovat per acord del Consell de Ministres per l’exercici 2018.

C. L'avaluació del compliment de la regla de despesa amb motiu de liquidació del pressupost 

de l'exercici 2018, presenta els següents resultats:

Liquidació 2017 Liquidació 2018
CÁLCUL DE LA REGLA DE LA DESPESA (art. 12 Llei Orgànica 2/2012)

= A) USOS NO FINANCIEROS (excepte interessos del deute) 16.404.023,77 18.616.818,28

(-) Alineació

(+/-) Inversions realitzades por compte de la Corporació Local

(-) Inversions realitzades por la Corporació Local por compte d’altres AAPP

(+) Execució de Avales

(+) Aportacions de capital

(+) Asunción y cancel·lació de deutes

(+/-) Despeses realitzades en el exercici pendents de aplicar al pressupost -54.181,41

(+) Pagos a socis privats en el marco de Associacions Público privades

(+/-) Adquisicions con pago aplaçat -118.468,71

(+/-) Arrendament Financer 15.896,54 24.747,96

(+) Préstecs fallits

(+/-) Grau d’execució de la despesa NO APLICA NO APLICA

(-) Altres -159.507,95

(-) Despeses fiançades amb fons finalistes UE / AAPP -1.537.489,82 -2.749.435,58

(-) Inversiones Financerament Sostenibles -43.152,77 -276.093,08

= D) DESPESA COMPUTABLE 14.936.266,75 15.402.348,22

D. Sobre la base dels càlculs precedents i a les dades presentades, resultant necessari 

realitzar els ajustos detallats, s'observa que la despesa computable de l’Ajuntament de 

Manlleu, és de 15.402.348,22 euros.

F. Límit de la Regla de la despesa:

a) Despesa computable corresponent a la liquidació del 2017 (14.629.350,77)

b) Despesa d’inversions financerament sostenibles al 2017 ( 43.152,77)

I   Regla de la despesa abans de variació canvis normatius = ( a – b ) * (1+2,3%) = 

= 14.936.266,75 euros.
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II   Augments/disminucions canvis normatius (492.313,76)

     Límit de la Regla de la despesa  ( I + II ) = 15.428.580,51

G. Diferencia entre el Límit de la Regla de la despesa i la despesa computable 

2018

15.428.580,51 - 15.402.348,22 = 26.232,29 euros

Per tant, la corporació compleix amb l’objectiu de la Regla de la despesa de conformitat amb 

la LO 2/2012

CINQUENA.- NIVELL DEL DEUTE

Endeutament a 31 de desembre de 2018 segons l’Estat de previsió de moviments i Estat del 

deute és d’un import de 9.726.064.27   €, els avals que té atorgats l’Ajuntament a 31 de 

desembre de 2018 sumen un import de 0,00 euros, amb el detall del següent quadre:

PRÉSTEC DESCRIPCIÓ
CAPITAL 
PRÉSTEC

DEUTE VIU 
31.12.2018

2001 / 1 / CP0001 PRÉSTEC CAIXA PENSIONS - CP0001 384.647,75 125.491,26

2002 / 1 / CAM001 PRÉSTEC CAJA AHORROS MEDITERRANEO - CAM001 205.356,35 72.458,50

2003 / 1 / CM0009 PRÉSTEC CAIXA MANLLEU - CM0009 908.337,73 354.574,13

2004 / 1 / CM0012 PRÉSTEC CAIXA MANLLEU - CM0012 147.932,56 56.865,54

2005 / 1 / BCL002 PRÉSTEC BANCO DE CRÉDITO LOCAL - BCL002 4.118.989,03 1.441.646,15

2005 / 1 / CAM002 PRÉSTEC CAJA AHORROS MEDITERRANEO - CAM002 4.112.054,03 1.696.640,13

2005 / 1 / CM0013 PRÉSTEC CAIXA MANLLEU - CM0013 3.073.956,00 1.131.294,46

2006 / 1 / BCL004 PRÉSTEC BANCO DE CRÉDITO LOCAL - BCL004 398.088,99 140.501,99

2006 / 1 / CAM003 PRÉSTEC CAJA AHORROS MEDITERRANEO - CAM003 1.308.000,00 448.596,44

2006 / 1 / CC0012 PRÉSTEC CAIXA CATALUNYA - CC0012 867.000,00 0,00

2007 / 1 / BCL006 PRÉSTEC BANCO DE CRÉDITO LOCAL - BCL006 2.155.000,00 969.750,00

2008 / 1 / BCL007 PRÉSTEC BANCO DE CRÉDITO LOCAL - BCL007 300.000,00 0,00

2008 / 1 / CC0015 PRÉSTEC CAIXA CATALUNYA - CC0015 953.000,00 0,00

2008 / 1 / CP0002 PRÉSTEC CAIXA PENSIONS - CP0002 993.809,70 372.466,03



2008 / 1 / DIP095
PRÉSTEC DIPUTACIÓ - CAIXA CRÈDIT COOPERACIÓ 
LOCAL -DIP095 150.000,00 15.000,00

2009 / 1 / CC0016 PRÉSTEC CAIXA CATALUNYA - CC0016 708.000,00 0,00

2009 / 1 / CM0015 PRÉSTEC CAIXA MANLLEU - CM0015 687.500,00 0,00

2009 / 1 / DIP183
PRÉSTEC DIPUTACIÓ - CAIXA CRÈDIT COOPERACIÓ 
LOCAL -DIP183 27.859,47 5.571,87

2009 / 1 / DIP184
PRÉSTEC DIPUTACIÓ - CAIXA CRÈDIT COOPERACIÓ 
LOCAL -DIP184 30.000,00 6.000,00

2009 / 1 / DIP185
PRÉSTEC DIPUTACIÓ - CAIXA CRÈDIT COOPERACIÓ 
LOCAL - DIP185 92.140,53 18.428,13

2010 / 1 / BBVA01
PRESTEC BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA -
BBVA01 664.957,09 132.991,40

2010 / 1 / CC0017 PRESTEC CAIXA CATALUNYA - CC0017 718.000,00 0,00

2011 / 1 / DIP009
PRÉSTEC DIPUTACIÓ - CAIXA CRÈDIT COOPERACIÓ 
LOCAL -DIP009 80.122,00 24.036,60

2011 / 1 / DIP010
PRÉSTEC DIPUTACIÓ - CAIXA CRÈDIT COOPERACIÓ 
LOCAL -DIP011 34.000,00 10.200,00

2011 / 1 / DIP012
PRÉSTEC DIPUTACIÓ - CAIXA CRÈDIT COOPERACIÓ 
LOCAL -DIP012 35.878,00 10.763,40

2015 / 1 / EBPICA
AMORTITZACIÓ CONCESSIONARI CONSTRUCCIÓ 
ESCOLA BRESSOL PICAROLS 638.350,66 0,00

2015 / 1 / PARQ1
CONVENI BANC POPULAR ADQUISICIÓ PÀRQUING 
SOTERRANI 1.268.958,68 1.137.965,79

2015 / 1 / PARQ2
CONVENI BANC POPULAR ADQUISICIÓ MAQUINÀRIA 
PÀRQUING SOTERRANI 35.539,11 25.378,46

2015 / 1 / PARQ3
CONVENI BANC POPULAR ADQUISICIÓ 
PARQUÍMETRES EXTERIORS 60.416,48 43.143,38

2016 / 1 / AF0001
ARRENDAMENT FINANCER MITSUBISHI ASX - POLICIA 
LOCAL 30.325,00 15.405,10

2016 / 1 / TECE
SUBROGACIÓ PRÉSTEC FUNDACIÓ PRIVADA TEATRE 
CENTRE PER DISSOLUCIÓ 1.041.744,66 894.223,85

2017 / 1 / AF002
ARRENDAMENT FINANCER EMISORES XARXA DE 
RESCAT POLICIA LOCAL 16.364,91 9.396,43

2017 / 1 / AF003
ARRENDAMENT FINANCER NISSAN QASQAI - POLICIA 
LOCAL 33.632,50 21.262,09

2017 / 1 / AF004
ARRENDAMENT FINANCER VEHICLE KIA - POLICIA 
LOCAL 29.533,68 21.919,76

2017 / 1 / CENG01 PRÉSTEC CAIXA ENGINYERS - CENG01 628.318,63 375.343,38

2018 / 1 / DIP013 PRÉSTEC DIPUTACIÓ - CAIXA DE CRÈDIT 148.750,00 148.750,00

TOTAL ENDEUTAMENT 27.086.563,54 9.726.064,27

Els recursos ordinaris liquidats en l’exercici 2018 són d’un import de 20.988.236.52 €.

Nivell Endeutament = 9.726.064.27
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Rati d’Endeutament = 9.726.064.27/ 20.988.236.52 * 100 = 46 %

En quan el que disposa Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la 

metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les

Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció de

recursos dels règims de finançament, prevists en la Llei Orgànica 2/2012, de 27

d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i atès la informació que 

proporciona el programari de comptabilitat d’aquesta corporació el període mig de pagament 

a proveïdor al quart trimestre del exercici 2017 és 8,73 dies.

En conseqüència, amb base en els càlculs detallats es compleix amb el principi de 

sostenibilitat financera

CONCLUSIONS

La corporació compleix amb l’objectiu d’estabilitat pressupostaria, amb la regla de la 

despesa i amb la sostenibilitat financera.

El que s’informa als efectes escaients.
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