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Sònia López i Martínez Interventora de l’Ajuntament de Sant Celoni, amb motiu 

de l’elaboració de l’estat d’execució del tercer trimestre de  2018 i en compliment 

del previst en l'article 16.4 de l’Ordre HAP / 2105/2012, de 1 d'octubre, per la qual 

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, emeto el següent 

 

 
 

INFORME 
 

 

 

 PRIMER. L'elaboració, aprovació i execució dels Pressupostos i altres 

actuacions que afectin a les despeses o ingressos de les Entitats Locals han de 

realitzar-se sota el compliment del principi d'estabilitat pressupostària, de 

conformitat amb el previst en els articles 3 i 11 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 

d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
 
 
 
 SEGON. L'article 16 apartat 1 in fini i apartat 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, estableix que la Intervenció Local elevarà al Ple un informe 

sobre el compliment de l'objectiu d'estabilitat de la pròpia Entitat Local i dels seus 

organismes i entitats depenents. 
 

 

 Aquest informe s'emetrà amb caràcter independent i s'incorporarà als 

previstos en l'article 177.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 

Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, referit a la 

modificació del pressupost general. 



 

 En cas que el resultat de l'avaluació sigui d'incompliment del principi 

d'estabilitat, l'Entitat Local 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, que permeti l'any en curs i el 

següent el compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària. 
 

 

 TERCER. 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-10).  

 

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

les Entitats Locals, en termes pressupostaris SEC-10 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 depenents no generadors d'ingrés de mercat. 

 

 

 QUART. A causa de les diferències de criteri entre la comptabilitat 

pressupostària i la comptabilitat nacional, és necessària 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-10).  

 

 
 
 CINQUÈ. L'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat 

pressupostària amb motiu de l’execució trimestral del tercer trimestre de l'exercici 

2018, de l’Ajuntament de Sant Celoni una vegada realitzats els ajustis SEC-10 

indicats en el punt QUART, presenta els següents resultats a data de emissió del 

estats d’execució del 3erTrimestre de 2018 (23/10/2018): 

 

 



SEGUIMENT TRIMESTRAL 3T 
Capacitat de Finançament 

            
        Imports Previsió 

Ajust per no recaptació - Cap 1     -92.349  9.234.923  

Ajust per no recaptació - Cap 2     -959  191.822  

Ajust per no recaptació - Cap 3     -1.500  150.000  

Retencions PIE per liquidacions negatives anteriors     
Meritament interessos (+ inicials - finals)       
No execució (inejecución)         
Inversions realitzades per compte de la Corporació 
Local 

  
  

Ingressos per venda d'accions 
(privatitzacions)   

  
  

Dividends i participació en beneficis       
Operacions de permuta financera (SWAPS)       
Reintegrament i execució d'avals       
Subscripció d'ampliacions de societats en pèrdues     
Assumir deutes          
Dev. Ing. pendent de pagar i Desp Pend. Aplicar 
(+inicials-finals) 

286.995  
  

Inversions amb abonament total de preu       
Arrendaments financers         
Contractes d'associació pública privada       
Inversions realitzades per compte d'altres 
AAPP   

  
  

Condonació de préstecs          
Correlació de transferències         
Liquidacions negatives PIE notificades a l'exercici     
Desviacions de finançament ing. no financers       
Ajust de no recaptació - altres conceptes       
Altres ajustaments SEC95         
  Total ajustaments   192.186    
        

 
  

CAPACITAT / NECESSITAT DE 
FINANÇAMENT   

Imports 
  

Ingressos dels capítols 1 a 7 (drets estimats a la 
liquidació) 

18.401.191  
  

-Despeses capítols 1 a 7 (obligacions estimades a 
la liquidació) 

18.107.260  
  

Ajustaments SEC 95     192.186    
Ajustament consolidació operacions entre el grup 0    
Capacitat (+)/Necessitat(-) de finançament   486.117    
        2,64%   
 

 

 

 SETÈ. Referent a això cal informar del següent resultat obtingut: 

 

 

Amb base en els càlculs detallats en l'expedient motiu de l'informe es compleix 

l'objectiu d'estabilitat pressupostària, de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, 

d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i en l'article 9 de l'Ordre 

21/05/2012, d'1 d'octubre, per la qual 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. 

 

 
 
Aquesta és la opinió de qui informa, no obstant això, la Corporació acordarà 

el que estimi pertinent. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 


