INFORME D'INTERVENCIÓ (32/2017 M.C.)
Examinat l’expedient de modificació de crèdits del pressupost municipal en vigor que es
proposa aprovar a la sessió del Ple de l’Ajuntament a celebrar el mes de juliol de 2017
s’informa el següent:
Primer.- L’esmentat expedient ha estat elaborat d’acord amb els articles 35 a 38 del
Reial decret 500/1990 de 20 d’abril que desenvolupa el capítol primer del títol
sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals,
segons el text refós aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Segon.- Amb les següents verificacions es comprova que les modificacions de crèdit
proposades no alteren l'anivellament dels ingressos i despeses pressupostàries:
ESTAT DE DESPESES
Transferències positives
Transferències negatives
Crèdits extraordinaris
Baixes de crèdit
Suplement de crèdit (cap. VI)
Crèdit extraordinari (cap. VI i VII)
Baixes de crèdit (capítol VI)
TOTAL

6.437,78
- 6.437,78
2.300,00
- 2.300,00
2.478.061,00
3.031.000,00
-417.374,00
5.091.687,00

ESTAT D’INGRESSOS
Generalitat – Pla de Barris 2017
Romanent Líquid de Tresoreria afectat
Romanent líquid de tresoreria inversió financerament
sostenible

115.000,00
1.550.000,00
3.426.687,00

TOTAL

5.091.687,00

Tercer.- L’aplicació de l’import de 3.426.687,00 € procedent del romanent líquid de
tresoreria per a despesa general, a finançar despesa d’inversió financerament
sostenible ja quedava justificada en l’informe d’aquesta intervenció que consta en
l’expedient d’ aprovació de la liquidació del pressupost municipal de l’exercici 2016.

El superàvit en termes SEC ha estat en l’exercici 2016 de 9.196.519,15
€, i el
romanent líquid de tresoreria per a despeses generals no compromès ascendeix a
5.916.687,71 € (segons queda reflectit en el quadre següent.
Romanent líquid de tresoreria
per a despeses generals
Finançament de romanents:
Inversions
financerament
sostenibles
2016
no
executades
Romanent despesa inversió no
executada
Romanent despeses promoció
ocupació no executades
Incorporació
romanents
ordinari
Dotació
contingències
(concessió La Baronda)
Total
romanent
líquid
tresoreria per a despeses
generals compromès
Romanent líquid de tresoreria
per a despeses generals no
compromès

14.869.580,25
-

2.689.087,72

-

6.263.804,82

-

8.952.892,54

-2.118.055,77
-

227.031,13
-109.168,64
-234.832,18

5.916.687,71

L’article 32 de la LO 2/2012 disposa que si una entitat local presenta capacitat de
finançament en termes de comptabilitat nacional, té deute financer pendent d’amortitzar
i romanent de tresoreria positiu per a despeses generals, haurà de destinar aquest
superàvit (fins el límit del romanent esmentat) a reduir el nivell d’endeutament, llevat
de la possible aplicació de la mesura de flexibilitat contemplada en la disposició
addicional 6 de LOEPSF.
En data 26 d’abril de 2017, el ple municipal va aprovar inicialment un suplement de
crèdit per import de 2.490.000,00 € a l’aplicació pressupostària 11 01100 91300
destinada a l’amortització anticipada de préstecs. L’amortització anticipada d’aquest
endeutament va ser aprovada per la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data
16 de juny de 2017.
Per tant una vegada destinada la quantitat de 2.490.000,00 €, procedent del romanent
líquid de tresoreria per a despeses generals no compromès, de la liquidació de l’exercici
2016, a amortització de deute pot utilitzar-se la quantitat de 3.426.687,00 € a finançar
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inversions financerament sostenibles en aplicació de la mesura de flexibilitat
contemplada en la disposició addicional 6 de LOEPSF.
Per altra banda la disposició addicional noranta-sisena de la Llei 3/2017, de 27 de juny,
de Pressupostos General de l’Estat per a 2017 prorroga per a 2017 l’aplicació de les
regles contingudes en la disposició addicional sexta de la Llei orgànica 2/2012, de 27
d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, per al que s’ha de tenir en
compte la disposició addicional 16 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març
L’esmentada disposició addicional sexta de la Llei 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera determina:
“Regles especials per al destí del superàvit pressupostari.
1. És aplicable el que disposen els apartats següents d'aquesta disposició addicional
a les corporacions locals en què concorrin aquestes dues circumstàncies:
a) Compleixin o no superin els límits que fixa la legislació reguladora de les hisendes
locals en matèria d'autorització d'operacions d'endeutament. (El percentatge de
capital viu sobre ingressos corrents, a 31 de desembre de 2016, d’aquest
Ajuntament, calculat segons determinen els articles 53.2 i següents del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, en relació als ingressos corrents liquidats en l’exercici
2016 equival al 40,97% per tant no se superen els límits fixats per la legislació
vigent).
b) Que presentin en l'exercici anterior simultàniament superàvit en termes de
comptabilitat nacional i romanent de tresoreria positiu per a despeses generals, un
cop descomptat l'efecte de les mesures especials de finançament que s'instrumentin
en el marc de la disposició addicional primera d'aquesta Llei. ( En la liquidació del
pressupost per a l’exercici 2016 d’aquest Ajuntament, el superàvit en termes de
comptabilitat nacional equival a la quantitat de 9.196.519,15 € i el romanent de
tresoreria positiu per a despeses generals no compromès ascendeix a la quantitat
de 5.916.687,71 €)
2. L'any 2017, als efectes de l'aplicació de l'article 32, relatiu a la destinació del
superàvit pressupostari, es tindrà en compte el següent:
a) Les corporacions locals han de destinar, en primer lloc, el superàvit en
comptabilitat nacional o, si fos menor, el romanent de tresoreria per a despeses
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generals a atendre les obligacions pendents d'aplicar a pressupost
comptabilitzades a 31 de desembre de l'exercici anterior en el compte de
«Creditors per operacions pendents d'aplicar a pressupost», o equivalents en els
termes que estableix la normativa comptable i pressupostària que resulta
d'aplicació, i a cancel·lar, amb posterioritat, la resta d'obligacions pendents de
pagament amb proveïdors, comptabilitzades i aplicades a tancament l'exercici
anterior. (En aquest Ajuntament, a data d’avui el compte 413 “creditors per
operacions pendents d’aplicar al pressupost” presenta saldo zero)
b) En el cas que, ateses les obligacions esmentades a la lletra a) anterior, l'import
assenyalat en la lletra a) anterior es mantingués amb signe positiu i la corporació
local optés per l'aplicació del que disposa la lletra c) següent , s'haurà de
destinar, com a mínim, el percentatge d'aquest saldo per amortitzar operacions
d'endeutament que estiguin vigents que sigui necessari perquè la corporació
local no incorri en dèficit en termes de comptabilitat nacional en l'exercici 2017.
c) Si donant compliment al que preveuen les lletres a i b) anteriors la corporació local
tingués un saldo positiu de l'import assenyalat en la lletra a), aquest es podrà destinar a
finançar inversions sempre que al llarg de la vida útil de la inversió aquesta sigui
financerament sostenible. A aquests efectes la llei determinarà tant els requisits formals
com els paràmetres que permetin qualificar una inversió com financerament sostenible,
per al que es valorarà especialment la seva contribució al creixement econòmic a llarg
termini.
Per aplicar el que preveu el paràgraf anterior, a més caldrà que el període mitjà de
pagament als proveïdors de la corporació local, d'acord amb les dades publicades, no
superi el termini màxim de pagament que preveu la normativa sobre morositat
3. Excepcionalment, les corporacions locals que en l'exercici 2017 compleixin amb el
que preveu l'apartat 1 respecte de la liquidació del seu pressupost de l'exercici 2016, i
que a més en l'exercici 2016 compleixin amb el que preveu l'apartat 1, podran aplicar en
l'any 2017 el superàvit en comptabilitat nacional o, si fos menor, el romanent de
tresoreria per a despeses generals resultant de la liquidació de 2016, d'acord amb les
regles contingudes en l'apartat 2 anterior, si així ho decideixen per acord del seu òrgan
de govern .
4. L'import de la despesa realitzada d'acord amb el que preveuen els apartats dos i tres
d'aquesta disposició no es considerarà com a despesa computable als efectes de
l'aplicació de la regla de despesa definida a l'article 12”
Aquesta mesura de flexibilitat, vigent en l’exercici 2017, permet destinar el superàvit
pressupostari, complides una sèrie de circumstàncies, a “finançar inversions sempre
que aquesta sigui financerament sostenible durant tota la seva vida útil.
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La disposició addicional 16 del TRLRHL aprovada per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març determina els requisits per destinar el superàvit pressupostari a inversions
financerament sostenibles.
Aquest requisit són:
•

•
•
•

•

•

•
•

•

Que les inversions siguin realitzades per entitats locals que estiguin al corrent
del compliment de les seves obligacions tributaries i amb la Seguretat Social.
A més a més hauran d’incidir pressupostàriament en els grups de programes
recollits en l’annex 1 de l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, que
aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals.
S’exclouen les inversions amb una vida útil inferior a cinc anys, com ara
l’adquisició de mobiliari, estris i vehicles, llevat que es destinin a la prestació
del servei públic de transport.
La despesa a realitzar s’haurà d’imputar al capítol 6 del estat de despeses del
pressupost general de la Corporació.
La inversió haurà de permetre durant la seva execució, manteniment i
liquidació, donar compliment als objectius d’estabilitat pressupostaria i deute
públic per part de la Corporació Local. Amb aquesta finalitat es valorarà la
despesa de manteniment, els possibles ingressos o la reducció de despeses
que generi la inversió durant la seva vida útil.
L’inici del corresponent expedient de despesa i el reconeixement de la totalitat
de les obligacions econòmiques derivades de la inversió executada s’haurà
de realitzar, per part de la Corporació Local, abans de la finalització de
l’exercici d’aplicació de la disposició addicional 6a. LOEPISF.
L’expedient de despesa a tramitar incorporarà una memòria econòmica
específica, subscrita per president/a de la Corporació o persona en qui
delegui, que ha d’incloure la projecció dels efectes pressupostaris i econòmics
que puguin derivar-se de la inversió durant la seva vida útil. L’intervenció
municipal informarà sobre la consistència i suport de les projeccions
pressupostaries que contingui la memòria.
Anualment, conjuntament amb la liquidació del pressupost, es donarà compte
al ple de la Corporació del grau de compliment dels criteris previstos en
aquests apartats i es faran públics en el portal web de l’Ajuntament.
Sense perjudici dels efectes que es puguin derivar de l’aplicació de la
normativa d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, si l’informe de
l’Interventor de la Corporació Local a que fa referència l’anterior apartat, fos
desfavorable, l’Interventor l’enviarà a l’òrgan competent de l’Administració
pública que tingui atribuïda la tutela financera de la Corporació Local.
L’Interventor de la Corporació Local informarà al Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques de les inversions executades en aplicació del que
està previst en la disposició addicional 16a. TRLRHL.
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Per tant a la vista del que ha quedat exposat aquesta Corporació pot destinar part del
romanent de tresoreria per a despeses generals a inversions financerament sostenibles
que compleixin els requisits apuntats.
Cinquè.- L’aplicació de l’import de 1.550.000,00 € procedent del romanent líquid de
tresoreria obtingut de la liquidació del pressupost de l’exercici 2016 a finançar crèdit
extraordinari destinat al projecte “actuacions eficiència energètica enllumenat públic”
s’efectua de conformitat amb el que disposa l’article 177 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 article 36 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es
desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Esplugues de Llobregat, 12 de juliol de 2017
L’INTERVENTOR
Javier Vicen Encuentra
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