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Assumpte:

Informe relatiu a l’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària, i sostenibilitat financera amb motiu de la liquidació del
pressupost de l’any 2020 de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes

A) LEGISLACIÓ APLICABLE:
-

Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera
(LOEPSF).
Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals RDL 2/2004 de 5 de març ( TRLRHL).
Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, Reglament d’Estabilitat Pressupostària.
Ordre Ministerial HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupa les obligacions de
subministrament d’informació prevista en la LOEPSF.
Manual del càlcul del dèficit de comptabilitat nacional adaptat a les Corporacions Locals.
Guia per a la determinació de la regla de la despesa de l’article 12 de la LOEPSF per a les
Corporacions Locals.
Manual del SEC sobre el dèficit públic i el deute públic, publicat per Eurostat.
Acord del consell de Ministres de data 6 d’octubre de 2020, en la que es regula la suspensió
de les regles fiscals per l’exercici 2020 i 2021.
Acord del Congrés dels Diputats de data 20 d’octubre de 2020, en la que es regula la
suspensió de les regles fiscals per l’exercici 2020 i 2021.

Vista la Legislació vigent, Carlos García Lucas, Interventor general de l’Ajuntament de Sant Pere
de Ribes, en compliment d’allò previst en el Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre,
Reglament d’Estabilitat Pressupostària i allò disposat en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF), en relació amb el compliment del
marc regulador d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de la liquidació del pressupost
de l’any 2020 de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, informa el següent:
B) EXPOSICIÓ DE MOTIUS
1.- Del compliment de l’objectiu d’estabilitat
El article 11.4 de la LOEPSF estableix que les Corporacions Locals hauran de mantenir una
posició d’equilibri o superàvit pressupostari. Tanmateix, el Consell de Ministres en data 06
d’octubre de 2020, estableix que l’incompliment o incompliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària és merament informatiu, al suspender-se les regles fiscals per l’exercici 2020 i
2021.
L’estabilitat pressupostària implica que els recursos corrents i de capital no financers han de ser
suficients per fer front a les despeses corrents i de capital no financeres. La capacitat inversora
municipal vindrà determinada pels recursos de capital no financers, i els recursos corrents no
empleats en la despesa corrent (estalvi brut).
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El càlcul de la capacitat/necessitat de finançament en els ens sotmesos a pressupost s’obté,
segons el manual de l’IGAE i com interpreta la Subdirecció General de relacions financeres amb
les Entitats Locals, per diferència entre els imports liquidats en les capítols 1 a 7 de l’estat de
despeses, prèvia aplicació dels ajustaments que corresponguin.
Pels ens no sotmesos a règim pressupostari es considera desequilibri quan, d’acord amb els
criteris del pla de comptabilitat que les resulti d’aplicació, dels seus estats es dedueix que incorren
en pèrdues d’explotació on el seu sanejament requereix de la dotació de recursos no previstos en
l’escenari d’estabilitat de l’entitat.
2- Entitats que composen la liquidació del pressupost general*:
Agents que constitueixen l’Administració Local, segons estableix l’article 2.1 de la LOEPSF:
 Entitat Local: Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Resta d’unitats, societats i ens dependents de les Entitats Locals en virtut de l’article 2.2 de la
LOEPSF.
 Fundació Inform.
*Informe de la intervenció local, referit a les dades de la liquidació de l'exercici immediatament
anterior, de totes les entitats que pertanyen al perímetre de consolidació, en termes de
comptabilitat nacional, relatius als indicadors de solvència: estalvi net, romanent de tresoreria
per a despeses generals i nivell de deute consolidat sobre ingressos corrents liquidats es
troben identificats per l’Ajuntament atenent que la Fundació Inform encara no ha liquidat el seu
pressupost (tancament de l’exercici comptable), ja que es troba dins del termini legal, per la
seva normativa d’aplicació, per la qual cosa els càlculs consolidats de l’Ajuntament i la
Fundació es realitzarà posteriorment en un informe complementari.
3- Descripció dels ingressos i despesa de comptabilitat nacional, la seva equivalència en
termes pressupostaris, i explicació d’ajustaments.
Amb caràcter general, la totalitat dels ingressos i despeses no financeres pressupostàries,
sense perjudici de la seva reclassificació en termes de partides de comptabilitat nacional,
correspon a la totalitat dels recursos que es computen en l’obtenció de la capacitat/necessitat
de finançament del subsector Corporacions Locals de les Administracions Públiques de la
comptabilitat nacional. Els ajustaments ve determinat per la infracció que es descriu en els
apartats següents del present informe.
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3.1 INFORMACIÓ de liquidació pressupostària 2020 en termes SEC per a l’estabilitat
pressupostària.
 3.1.1 Liquidació d’ingressos i despeses 2020.
LIQUIDACIÓ INGRESSOS 2020
C A P IT O L S

P 2020

LIQUIDACIÓ DESPESES 2020

D R N ET S

C A P IT O L S

P 2020

OR N ET ES

1

13.687.236,32

14.500.133,20

1

13.399.699,57

12.567.670,16

2

377.522,00

725.985,77

2

10.012.878,72

8.369.053,46

3

3.837.549,14

4.025.374,11

3

17.351,17

6.546,70

4

8.736.826,16

10.518.719,63

4

6.864.705,26

5.584.572,42

5

430.439,53

439.207,40

5

1.562,10

0,00

6

0,00

0,00

6

21.426.367,72

10.981.765,04

7

610.500,00

1.030.349,88

7

1.616.235,67

1.415.694,72

8

25.670.747,06

7.200,00

8

12.020,00

8.002,25

9

0,00

0,00

9

0,00

0,00

53.350.820,21

31.246.969,99

53.350.820,21

38.933.304,75

TOTAL

TOTAL

D’acord amb el formularis establerts en l’Oficina virtual para la Cordinación Financiera de las
Entidades Locals, de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica y Local i el Manual del
càlcul del dèficit de comptabilitat nacional adaptat a les Corporacions Locals.
 3.1.2 Ajustaments en termes SEC, pel càlcul de l’Estabilitat Pressupostària


Ajust núm. 1.- Ajuts positiu si l’import dels drets reconeguts del capítols de impostos
directes, impostos indirectes, taxes i altres ingressos (Cap. 1 a 3) és menor que els
ingressos netes (pressupost corrent i tancats) dels mencionats capítols del Pressupost
d’Ingressos, atès que suposa una major capacitat financera. Ajust negatiu, a l’ inversa.
RECAPTACIÓ 2020 (Ingressos Nets)
1

IMPOSTOS DIRECTES

2

IMPOSTOS INDIRECTES

3

1

IMPOSTOS DIRECTES

2

IMPOSTOS INDIRECTES

3

TAXES I ALTRES INGRESSOS
TOTAL OOAA

PCORRENT

PTANCATS

TOTAL

12.993.599,09

773.676,49

13.767.275,58

725.422,16

237.429,83

962.851,99

TAXES I ALTRES INGRESSOS

3.349.306,71

226.954,63

3.576.261,34

TOTAL AJUNTAM ENT

17.068.327,96

1.238.060,95

18.306.388,91

0,00
0,00

0
0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.068.327,96

1.238.060,95

18.306.388,91

Total Ingressos néts a 31-12-2020 de l'Ajuntam ent
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El resultat del primer ajust, correspont a un ajust negatiu atès que suposarà una menor
capacitat de financiació, per import total de -2.183.165,12.-euros.
C A P IT O L S

TOTAL


D R N 2020

IN a 3 1- 12 - 2 0 2 0

A J US T N UM 1

1

14.500.133,20

12.993.599,09

-1.506.534,11

2

725.985,77

725.422,16

-563,61

3

4.025.374,11

3.349.306,71

-676.067,40

19.251.493,08

17.068.327,96

-2.183.165,12

Ajust núm. 2.- Ajuts positiu per la liquidació definitiva de la Participació dels Tributs de
l’Estat, corresponent a l’exercici 2017

Es realitza un segon ajust positiu, corresponent al reintegre derivat de la liquidació definitiva de
l’exercici 2017, notificat per la Secretaría de l’Estat d’Hisenda a data 12 de desembre de 2019.
L’import a reintegrar és 229.283,21.-euros, en dos terminis, el primer es va realitzar al
desembre de 2019 per import total de 180.504,01.-euros, i el segon termini s’ha efectuat al
març de 2020, reintegrant l’import pendent per 48.779,20.-euros.
Per tant es realitza un segon ajust, corresponent a un ajust positiu, per import total de
+48.779,20.-euros, atès que suposa una major despesa per la Corporació.


Ajust núm. 3.- Ajuts positiu la devolució d’ingressos pendents d’aplicar a pressupost. A
data 31 de desembre de 2020, segons Balanç de Comprovació de l’Ajuntament de Sant
Pere de Ribes, existeix un saldo en el compte (4180 creditors per devolució d’ingressos
indeguts) per import +239.353,79.-euros, per tant es realitza ajust positiu atès que
suposarà una major despesa per la Corporació, en el seu cas.



Ajust núm. 4.- Creditors per operacions pendents d’aplicar al pressupost (saldo comptes
413*).- El saldo dels comptes 413* a data 31 de desembre de 2020 és 260.497,41.euros. Aques ajust positiu, suposarà una major despesa per la Corporació, en el seu
cas, en l’exercici 2021.



Ajuts núm. 5.- Altres. L’Ajuntament de Sant Pere de Ribe té factures entrades en 2021
corresponent a serveis de l’exercici 2020 per import total de +387.607,69.-euros , i
factures entrades a 2021 (01-01-2021 fins 17-02-2021) que corresponent a serveis de
l’exercici 2020 per import total de -59.117,95.-euros), per tant es realitza ajust per la
diferència, donan’t com a resultat un ajust positiu de 328.489,73.-euros.
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En resum els ajustaments SEC que es realitzen en liquidació pressupostària 2020, per vessant
d’Estabilitat Pressupostària, són:
AJUSTOS SEC, vessant Estabilitat Pressupostària. LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 2020
CONCEPTE
Identificador
Ajust per recaudació ingressos. Capítol 1
GR000
Ajust per recaudació ingressos. Capítol 2
GR000b
Ajust per recaudació ingressos. Capítol 3
GR000c
Ajust per reintegre de la liquidació definitiva PTE de l'exercici 2017
GR002b
Despeses pendent d'aplicar (saldo compte 413x)
GR014
Devolucions d'ingressos pendents d'aplicar a pressupost (compte 4180)
GR020
Altres: (-despesa 2020: -59.117,95.-+ despesa 2019: + 387.607,69.- " factures no incloses en
GR99
TOTAL AJUSTOS SEC, vessant Estabilitat Pressupostària, de l'Ajuntam ent

compte 413"

AJUSTAMENT
-1.506.534,11
-563,61
-676.067,40
48.779,20
260.497,41
239.353,79
328.489,73
-1.306.044,99

 3.1.3 Resultat de l’Estabilitat Pressupostària de la liquidació del pressupost 2019
de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes
(+)

Total ingressos cap. 1 a 7 no financers

31.239.769,99

(-)

Total despeses cap. 1 a 7 no financeres

38.925.302,50

(=)

Ingressos - despeses no financeres

-7.685.532,51

(-)

Ajustos SEC de l'Ajuntam ent de Sant Pere de Ribes

-1.306.044,98

(=)

Resultat Estabilitat Pressupostària

-8.991.577,49

LA CORPORACIÓ NO COMPLEIX AMB L'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA,segons LO/2012
Aquest incompliment és merament informatiu al suspendre's les regles fiscals pel 2020

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, no compleix amb l’objectiu d’Estabilitat Pressupostària a
data 31 de desembre de 2020, necessitant financament per import total de -8.991.577,49.euros. Malgrat aquest resultat no positiu cal indicar que per aquest exercici 2020 les Regles
Fiscals han estat suspeses per acord del Consell de Ministres de data 6 d’octubre de 2020.
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3.2 Liquidació en termes REGLA DE LA DESPESA pel càlcul de la despesa
computable
3.2.1 Liquidació despeses 2020.
DOCUMENT DE TREBALL
despeses AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES

Annex DADES PROJECTE LIQUIDACIÓ PRESSUPOST EXERCICI 2020
Data prevista d'aprovació:

Òrgan

02/03/2020

JGL

AJUNTAMENT

Exercici

RATIS
Estat de despeses (Obligacions reconegudes netes)

2020 (L)

12 Capítol 1

12.567.670,16

13 Capítol 2

8.369.053,46

14 Capítol 3

6.546,70

15 Capítol 4

5.584.572,42

16 Capítol 5

0,00

Despeses per operacions corrents (12 + 13 + 14 + 15)

26.527.842,74

17 Capítol 6

10.981.765,04

18 Capítol 7

1.415.694,72

19 Capítol 8

8.002,25

20 Capítol 9

0,00
TOTAL DESPESA (obligacions reconegudes)

Suma capitols 1 a 7 de despeses

38.933.304,75
38.925.302,50

Interessos

6.546,70

TOTAL CAPITOLS DE DESPESES DE L'1 AL 7 (menys interessos)

38.918.755,80

3.2 2. Verificació de la Regla de la despesa 2020
D’acord amb les dades reals manifestades en la liquidació pressupostaria de l’exercici
2020, cal contrastar-les amb les de l’exercici 2019 per tal que, en cas d’incompliment, es
realitzi les actuacions i ajustaments que correspongui.
3.2.2.1

Ajustaments per la vessant de la Regla de la Despesa

 Ajustaments en termes SEC
Els ajustaments que es realitzen per a la regla de la despesa 2020, conforme a les normes
del Sistema Europeu de Comptes són per un total de -67.992,33.-euros, corresponent a
l’apartat


“Despeses realitzades en l’exercici pendent d’aplicar al pressupost”, corresponent al
saldo dels comptes 413*, per import total de +260.497,41.-euros.
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”Ajust per grau d’execució de despeses”, corresponent a factures comptabilitzades en
pressupost 2020 que eren serveis realitzats en 2019 i factures de serveis prestats en
2020 que s’hauran de comptabilitzar en 2021, atès que les factures han entrat en el
registre comptable de l’any següent al servei prestat, per import total de -328.489,74.euros

No es realitza cap ajustament més per la vessant de la regla de la despesa, en termes
SEC.
En resum els ajustaments en termes SEC per a l’any 2020 són:
TOTAL CAPITOLS DE DESPESES DE L'1 AL 7 (menys interessos)

38.918.755,80

Ajustam ents càlcul em pleo no financers segons SEC

-67.992,33

(-) Alienació de terrenys i altres inversions reals
(+/-) Inversions realitzades per compte d'una Corporació Local
(-) Inversions realitzades per la Corporació local per compte d'altres AAPP
(+/-) Execució d'avals
(+/-) Aportacions de capital
(+/-) Assumpció i cancel.lació de deutes
(+/-) Despeses realitzades en l'exercici pendents d'aplicar al pressupost ( s a l d o 4 13 xx)

260.497,41

(+/-) Pagaments a socis privats realitzats en el marc de les associacions públic privades
(+/-) Adquisicions amb pagament aplaçat
(+/-) Arrendament financer
(+) Préstecs fallits
Altres:
(+/-) Ajust per grau d'execució de despeses

-328.489,74

(+/-) Ajust per grau d'execució de despeses: factures 2020 registrades en 2021, a aplicar en 2021

59.117,95

(+/-) Ajust per grau d'execució de despeses: factures 2019 registrades en 2020, aplicades 2020
Em pleos no financers en term es SEC excepte interessos del deute

-387.607,69
38.850.763,47
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 Altres despeses que no computen per a la regla de la despesa, que s’han
d’ajustar
Altres despeses que cal ajustar, que no estan incloses en els termes SEC són: els 3.500,00.euros de la transferència realitzada a la Fundació Inform, i un total de -2.610.782,88.-euros de
despesa finançada amb fons finalistes d’altres Administracions Públiques.
Em pleos no financers en term es SEC excepte interessos del deute
Pagam ents per transferències (o altres operacions internes) a altres entitats que
(-)
integren la Corporació Local
Despesa finançada am b fons finalistes procedents de la UE o d'altres Adm inistracions
(-)
Públiques

38.850.763,47
-3.500,00
-2.610.782,88

UE

0,00

Estat

0,00

CCAA

-1.573.177,89

Diputacions

-1.018.969,08

Altres

-18.635,91

Transferències per fons dels sistemes de finançament
Total de despesa com putable a l'exercici 2020

36.236.480,59

 Inversiones Declarades Financerament Sostenibles, que no computen per la regla
de la despesa, en aplicació de la DA6 LO 9/2013
En l’exercici 2020 no s’han declarat inversions financerament sostenibles, per tant no s’ha
executat despesa que calgui disminuir la regla de la despesa.
En resum, la despesa computable segons liquidació pressupostària 2020 de
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes és:
Per tant la despesa computable definitiva, que surt de la liquidació pressupostària 2020, un cop
fet tots els ajustos possibles segons normativa, és 36.236.480,59.-euros, segons taula
Total de despesa com putable a l'exercici 2020

36.236.480,59

(-) Despesa com putable per inversions financeram ent sostenibles (DA6 L0 9/2013)

Total de despesa com putable definitiva, liquidació 2020

0,00

36.236.480,59

3.2.2.1 Resultat de la Regla de la despesa
La despesa computable de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, segons liquidació
pressupostària 2019 va ser de 25.767.598,59.-euros, despesa computable 30.864.087,93.euros menys les obligacions reconegudes declarades financerament sostenibles en l’exercici
2019, per import total de -5.096.489,34.-euros.
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Segons Acord del Consell de Ministres de 6 d’octubre de 2020 i tenint en compte l’Acord del
Congrés dels Diputats de 20 d’octubre de 2020, es suspenen les regles fiscals per l’exercici
2020 i 2021, per tant no s’ha fixat el % que la despesa es podria incrementar per l’any 2020
L’import total de la despesa computable definitiva segons liquidació pressupostària 2020 de
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, és 36.326.480,59.-euros.
L’increment de despesa computable de l’exercici 2020 respecte a l’exercici 2019 és 40,63%, és
a dir l’Ajuntament ha reconegut obligacions de despesa per 10.468.882,00.-euros de més
respecte a l’exercici 2019 (15.565.371,34.-euros si no tenim en compte les obligacions
reconegudes financerament sostenibles en l’exercici 2019).
En resum, la regla de la despesa 2020 és, segons liquidació pressupostària de
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes:
Total de despesa com putable liquidació 2020 definitiva

36.236.480,59

% increm ent despesa com putable 2020/2019

40,63%

€ increm ent despesa com putable 2020/2019

10.468.882,00

LA CORPORACIÓ NO COMPLEIX AMB L'OBJECTIU DELA REGLA DELA DESPESA,segons LO/ 2012
Aquest incompliment és merament informatiu al suspendre's les regles fiscals pel 2020
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes incompliria amb l’objectiu de la Regla de la Despesa a
data 31-12-2020, atès que existeix un % increment de despesa computable 2020/2019 d’un 40,63% (10.468.882,00.-euros). Malgrat aquesta afirmació, cal informar que aquest objectiu
no s’avalua en 2020 atès Acord del Consell de Ministres de 6 d’octubre de 2020 i tenint en
compte l’Acord del Congrés dels Diputats de data 20 d’octubre de 2020.
4.- De la situació de l’endeutament municipal
El total del deute financer a data 31 de desembre de 2020 és 0,00.-euros, no preveien
endeutament per part de la Corporació.

5- Període mig de pagament als proveïdors
D’acord amb el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología
de cálculo del período medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las
condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación,
previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera s’ha verificat el compliment de periodicitat de pagaments als proveïdors
a 31 de desembre de 2020:
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CONCEPTE

AJUNTAMENT SANT PERE DE RIBES
1 trimestre

2 trimestre

3 trimestre

4 trimestre

29,13

25,44

25,33

30,13

4.047.773,94 €

3.356.869,06 €

4.134.537,46 €

6.352.709,27 €

14,86

21,59

24,86

13,80

2.115.441,73 €

1.778.370,15 €

2.223.576,33 €

3.094.062,19 €

24,23

24,11

25,17

24,78

Rati d'operacions pagades (dies)
Import pagaments realitzats (euros)
Rati d'operacions pendents (dies)
Import de pagaments pendents (euros)

PMP (dies)

C) CONCLUSIONS de la liquidació pressupostària 2020 de l’Ajuntament de Sant
Pere de Ribes.
De la liquidació del pressupost de l’any 2020 de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes es conclou
amb:
EVOLUCIÓ RATIS RESULTAT CORRENT, RESULTAT DE CAPITAL, CAPACITAT DE FINANÇAMENT PROPI, FONTS DE FINANÇAMENT I ENDEUTAMENT

DESCRIPCICIO ESTATS (AJUNTAMENT)
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
RESULTAT CORRENT (ordinari)
A (+) Ingressos corrents
RESULTAT
B (-) Despeses corrents*
CORRENT
C= A-B(=) Estalvi brut
C/A
% Estalvi brut s/ingressos corrents
RESULTAT DE
CAPITAL
(Inversions)

D (+)
E (-)
D-E (=)
F (+)
G (-)
CAPACITAT DE H= (F-G)(=)
FINANÇAMENT
H/A
PROPI

FONTS DE
FINANÇAMENT

ENDEUTAMENT

I (+)
J
(-)
K = (I-J)(=)
H + K (=)

RESULTAT DE CAPITAL (Inversions)
Ingressos de capital
Despeses de capital
Superàvit (dèficit) de capital
Ingressos NO financers totals
Despeses NO financeres totals
CNF - Capacitat/Necessitat de Finançament Bruta
% CNF s/ ingressos corrents
FONTS DE FINANÇAMENT DE CNF
Ingressos financers
Despeses financeres
Operacions financeres netes
Excedent (dèficit) de finançament anual
Excedent (dèficit) de finançament anual acumulat (BASE 2010)

ENDEUTAMENT
L (+) Endeutament bancari previst a 31/12
L/A
% Deute s/ ingressos corrents
* Sense fons de contigència

2017
Liquidat Liquidat

2018
Liquidat

2019
Liquidat

2020
Liquidat

29.993.468,07 28.838.049,06 28.333.286,33 30.209.420,11
21.097.014,66 22.752.192,95 24.719.391,04 26.527.842,74
8.896.453,41 6.085.856,11 3.613.895,29 3.681.577,37
29,66%
21,10%
12,75%
12,19%

406.340,60
991.041,64
574.318,58
4.884.858,55 6.895.749,23 7.593.018,13
-4.478.517,95 -5.904.707,59 -7.018.699,55
30.399.808,67 29.829.090,70 28.907.604,91
25.981.873,21 29.647.942,18 32.312.409,17
4.417.935,46
181.148,52 -3.404.804,26
14,73%

0,63%

-12,02%

9.100,00
11.900,00
12.000,00
9.100,00
11.900,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
4.417.935,46
181.148,52 -3.404.804,26
20.248.977,49 20.430.126,01 17.025.321,75

0,00
0,00%

0,00
0,00%

1.030.349,88
12.397.459,76
-11.367.109,88
31.239.769,99
38.925.302,50
-7.685.532,51

0,00
0,00%

7.200,00
8.002,25
-802,25
-7.686.334,76
9.338.986,99

0,00
0,00%

Resum:
 Existeix compliment en els indicadors de Solvència i liquiditat.
 Incompliment en objectiu “Regla de la Despesa”, indicador de caràcter macroeconòmic
aplicat de forma individual per la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, malgrat que aquest incompliment és merament
informatiu al suspender-se les regles fiscals per l’exercici 2020, però s’adverteix el resultat.
 Incompliment en l’objectiu de “Estabilitat Pressupostària”, indicador de caràcter
macroeconòmic aplicat de forma individual per la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, malgrat que aquest incompliment és
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merament informatiu al suspender-se les regles fiscals per l’exercici 2020, però s’adverteix
del resultat.
 Compliment en l’objectiu del “Deute Públic”, indicador de caràcter macroeconòmic aplicats
per al conjunt de tots els ens locals i no en termes individuals
CERTIFICAT D'INTERVENCIÓ. LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 2020
Compliment dels indicadors de solvència i liquiditat i estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera exercici 2020
LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AJUNTAMENT SANT PERE DE RIBES. EXERCICI 2020

AJUNTAMENT
Solvència i liquiditat
Estalvi Net

>0

Romanent de tresoreria per a despeses generals

>0

Nivell de deute sobre ingressos corrents

< 110 %

Període mig de pagament proveïdors

< 30 dies

Estabilitat pressupostària i de sostenibilitat financera
Objectiu d'estabilitat pressupostària
Objectiu del deute públic de les entitats locals
Regla de la despesa (% variació anual)

>0

N/A

2,0%

N/A

< 2,9% TRN

N/A

Compliment d'atributs
Es compleixen les especificacions
No es compleixen les especificacions
L'atribut no es aplicable al control, atès que s'ha suspès les regles fiscals per l'exercici 2020

N/A

Caldrà analitzar aquestes dades de forma consolidada (Ajuntament de Sant Pere de Ribes +
Fundació Inform) dels estats a data 31 de desembre de 2020.
Es fa constar que el Pla Econòmic Financer 2020-2021, aprovat en Ple municipal de data 16 de
juny de 2020, s’ha de considerar no vigent per aquest exercici, com a conseqüència de la
suspensió de les regles fiscals en els procediments previstos en l’Ordre ECF/138/2007, de 27
d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals.
Cal tenir present que el pla econòmic i financer està previst per acreditar el caràcter puntual de
situacions de necessitat de finançament o inestabilitat pressupostària (incompliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària o de la regla de la despesa). La Direcció General de Política Financera,
Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya recomana millorar la planificació i execució
pressupostària per tal d’evitar modificacions significatives en els capítols de despesa, no
justificades per augments permanents de la recaptació o per l’existència de fons finalistes
procedents de la Unió Europea o d’altres administracions públiques, i assolir un comportament
més estable o lineal.
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Sant Pere de Ribes, 25 de febrer del 2021

Carlos Garcia Lucas
Interventor General

