INFORME D'INTERVENCIÓ
NUM. 183/2019
ASSUMPTE:
ENVIAT AL MINHAP

3R TRIMESTRE 2019

normativa:
RDL 2/2004, de 5 de març, del Text Refós la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (art.
207)

es en la Llei
ària i Sostenibilitat Financera (art. 16)
normal de comptabilitat (regla 8)
s

9 (art. 62)

.5
Ordre
HAP/2105/2012
ó de cada
trimestre es remetrà un resum de l
trimestre, dels ingressos i despeses del pressupost i dels seus estats complementaris, amb
sviacions
respecte les previsions.
De forma resumida, l

3r trimestre 2019 presenta les següents xifres:

TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS
TOTAL OBLIGACIONS RECONEGUDES

8.522.143,47
5.772.984,04

1

La resta de documentació referida al 3r trimestre 2019 que dóna compliment als punts 1,2,3 i
Ordre HAP/2105/2012 s
en aquest informe.
Finalment,

.4 d

Ordre HAP/2105/2012

mateix, la
intervenció realitzarà una valoració del compliment de la regla de de la despesa al tancament
En compliment del mateix, el present informe procedeix a validar els controls de:
e deute públic
Objectiu
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

L

9 és zero.

amb les xifres obtingudes del 3r trimestre, la capacitat o necessitat de finançament de
l'Ajuntament, calculada amb els criteris del SEC95, és la següent:
CAPACITAT / NECESSITAT DE FINANÇAMENT
Ingressos dels capítols 1 a 7
-Despeses dels capítols 1 a 7
Ajustaments SEC 95
Ajustament consolidació operacions entre el grup

Pressupost
9.487.058,78
8.303.712,29
-940.485,57
0
2

Capacitat (+)/Necessitat(-) de finançament

242.860,82

El detall dels ajustaments és el següent:
AJUSTAMENTS SEC 95 A LA CAPACITAT / NECESSITAT DE FINANÇAMENT
GR000 Ajust per no recaptació - Cap 1
GR000b Ajust per no recaptació - Cap 2
GR000c Ajust per no recaptació - Cap 3
GR001/2 Retencions PIE per liquidacions negatives anteriors
GR006 Meritament interessos (+ inicials - finals)
GR015 No execució (inexecució)
GR009 Inversions realitzades per compte de la Corporació Local
GR004 Ingressos per venda d'accions (privatitzacions)
GR003 Dividends i participació en beneficis
GR017 Operacions de permuta financera (SWAPS)
GR018 Reintegrament i execució d'avals
GR012 Subscripció d'ampliacions de societats en pèrdues
GR013 Assumir deutes
GR014 Dev. Ing. pendent de pagar i Desp Pend. Aplicar (+inicials-finals)
GR008 Inversions amb abonament total de preu
GR008a Arrendaments financers
GR008b Contractes d'associació pública privada
GR010 Inversions realitzades per compte d'altres AAPP
GR019 Condonació de préstecs
Correlació de transferències
Liquidacions negatives PIE notificades a l'exercici
Excés de finançament afectat Inicial
GR099
Excés de finançament afectat Final
Ajust de no recaptació - altres conceptes
Altres ajustaments SEC95
Total ajustaments

ingressos de mercat i resta pendent de classificació; així doncs, tampoc

Imports
-581.984,46
-2.500,00
-109.581,38
37.483,56
79,00
0

0
0
0
- 103.933,81
0
-130.538,37
0
0
0
0
227.207,05
-276.717,26

-940.485,67

-se majoritàriament amb
solidades.
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Objectiu de deute
La LOEPSF
article 13 indica que:
El volum de deute públic,
amb el Protocol sobre procediment de dèficit
excessiu, del conjunt
Públiques no podrà superar el 60% del producte
interior brut nacional expressat en termes nominals, o el
per la normativa
europea. Aquest límit es distribuirà
següents percentatges, expressats en
termes nominals del producte interior brut nacional: 44% per
13% per
al conjunt de comunitats autònomes i 3% per al conjunt de corporacions locals (...).
2.
que superi el límit de deute públic no podrà realitzar operacions
net.
quan el volum de deute públic se situï per damunt del
permeses
En tant que el PIB a nivell municipal no és una dada disponible i, atès que no està regulada
considera que no és aplicable aquest control.
existeix el control del deute viu regulat per la normativa de tutela financera, la qual va ser
er la Disposició Final Trigèssima primera de la Llei 17/2012, de 27 de
es podrà endeutar en règim de comunicació
a Tutela financera si no es supera el rati del 75% del deute viu, mentre que entre aquesta xifra

trimestre, és:

9

3r

Deute a final de trimestre
vençut
Deute Viu
Arrendaments financers

217.844,44
4

Contractes APP
Proveïdors a llarg termini
Altres operacions a llarg termini
Bestretes de subvencions rebudes
Valor actual de derivats financers
Interessos meritats i no vençuts
Operacions a curt termini
Factoring sense recurs
S1-suma
Avals concedits fora del grup
Total
Sobre ingressos corrents

0
0
2.447.730,77
0
0
0
0
0
2.665.575,21
0
2.665.575,21
32%

bilitat

2019 compleix amb els controls previstos a la Llei Orgànica 2/2012
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

3r trimestre de
stabilitat

RDL 2/2004, de 5 de març, del Text Refós la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals
la Intervenció de l'entitat local
remetrà al Ple de l'entitat, per conducte de la presidència, informació de l'execució dels
pressupostos i del moviment de la tresoreria per operacions pressupostàries independents i
auxiliars del pressupost i de la seva situació, en els terminis i amb la periodicitat que el Ple
estableixi
I en complimen

xecució del pressupost 2019 que cita que

econòmica i de gestió pressupostària sigui requerida per la legislació vigent. En concret, amb

La Interventora accidental,
Marta Ginestà Graell
Arenys de Munt, a 22 d octubre de 2019
5

INFORMACIO ANNEXADA

Dades pressupost actualitzat i execució
F.1.1.1 Resum classificació econòmica
gressos de capital
F.1.1.4 Detall de despeses corrents
F.1.1.5 Detall de despeses de capital
F.1.1.8 Romanent de Tresoreria
F.1.1.9 Calendari i pressupost de Tresoreria
F.1.1.12 Dotació de plantilla i retribucions
F.1.1.13 Deute viu i venciment mensual previst en el proper trimestre
F.1.1.14 Perfil de venciment del deute en els propers 10 anys
F.1.1.16 Passius Contingents
F.1.1.17 Beneficis fiscals i el seu impacte en la recaptació
Annexes informació
F.1.1.B1 Ajustos informe avaluació ingressos/despeses amb normes SEC
F.1.1.B2.1 Detall de les inversions financerament sostenibles (Da 6 LO 2/2012 i
DA 16ª TRLRHL)
Annex IA5 Fluxes Interns
al pressu

6

Pel que fa als següents conceptes r

ort igual

F.1.1.18 Préstecs morosos
Annex IB1 Vende
Annex IB3 Adqu
Annex IB4 Operacions atípiques
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