Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Intervenció General

INFORME COMPLEMENTARI DE CONTROL INTERN 2021-346
(Ref. Informe de control intern 2021-07 de data 25 de febrer de 2021)

Control Financer _ no programable_ Control financer permanent previ

Informe relatiu a l’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària, i sostenibilitat financera amb motiu de TANCAMENT de l’any 2020
de la CORPORACIÓ de Sant Pere de Ribes, és a dir del grup consolidat
Assumpte:

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 de fons 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 del grup de la
Corporació municipal, informa el següent:

B) EXPOSICIÓ DE MOTIUS
1.- Del compliment
L’ 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 13 de juliol de 2017, estableix com
objectiu d’estabilitat pressupostària per a les Corporacions Locals en el període 2018-2020 l’equilibri.
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).
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.
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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.

El Patronat de la Fundació Privada Inform va aprovar els Comptes Anuals corresponents a l’exercici 2020,
el dia 21 d’abril de 2021. La Fundació ens facilitat els Comptes, segons registre d’entrada núm.
2021007811 de data 22 d’abril de 2021.
Segons la memòria de les comptes anuals, aquestes han estat preparades a partir dels registres
comptables de l’Entitat a 31 de desembre de 2020, seguint els criteris establerts en el Decret 259/2008,
de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions
subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya i pel Decret 125/2010, de 14 de setembre, de
modificació del Pla de comptabilitat de les fundacions i associacions subjectes a la legislació de la
Generalitat de Catalunya . L’objecte és mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels
resultats de l’Entitat

3- Dades consolidades del grup als efectes de l’estabilitat pressupostària i regla de la despesa:

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 venen determinats per les infraccions que es descriuen
en els apartats següents del present informe.
CONSOLIDACIÓ ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES EXERCICI 2020

ESTAT D'INGRESSOS
Cap. 1 – Impostos directes
Cap. 2 – Impostos indirectes
Cap. 3 – Taxes i altres ingrés.
Cap. 4 – Transf. corrents
Cap. 5 – Ingressos patrimoni.
Total ingressos corrents
Cap. 6 – Alienació invers.
Cap. 7 – Transf. capital
Cap. 8 – Actius financers
Cap. 9 – Passius financers
Total ingressos de capital i financers
TOTAL INGRESSOS

DR NETS
AJUNTAMENT
14.500.133,20
725.985,77
4.025.374,11
10.518.719,63
439.207,40
30.209.420,11
0,00
1.030.349,88
7.200,00
0,00
1.037.549,88
31.246.969,99

DR NETS
FUNDACIÓ
DR NETS
INFORM
CONSOLIDATS
0,00 14.500.133,20
0,00
725.985,77
312.530,68
4.337.904,79
752.823,68 11.271.543,31
0,00
439.207,40
1.065.354,36 31.274.774,47
0,00
0,00
0,00
1.030.349,88
0,00
7.200,00
0,00
0,00
0,00
1.037.549,88
1.065.354,36 32.312.324,35

2

Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Intervenció General

ESTAT DE DESPESES
Cap 1 – Personal
Cap. 2 – Béns corrents i serv.
Cap. 3 – Interessos
Cap. 4 – Transf. Corrents
Cap. 5 – Fons contingència
Total despeses corrents
Cap. 6 – Inversions reals
Cap. 7 – Transf. Capital
Cap. 8 – Actius financers
Cap. 9 – Passius financers
Total despesa de capital i financers
TOTAL DESPESES

OR NETS
AJUNTAMENT
12.567.670,16
8.369.053,46
6.546,70
5.584.572,42
0,00
26.527.842,74
10.981.765,04
1.415.694,72
8.002,25
0,00
12.405.462,01
38.933.304,75

OR NETS
FUNDACIÓ
OR NETS
INFORM
CONSOLIDATS
572.049,00
13.139.719,16
309.528,20
8.678.581,66
14.968,97
21.515,67
61.101,20
5.645.673,62
0,00
0,00
957.647,37
27.485.490,11
0,00
10.981.765,04
0,00
1.415.694,72
0,00
8.002,25
0,00
0,00
0,00
957.647,37

12.405.462,01
39.890.952,12

NOTES PÈRDUES I GUANYS FUNDACIÓ INFORM
Les obligacions reconegudes de la Fundació Inform que s’informen en compte de pèrdues i guanys, que no són
pressupostàries no es consoliden.
Aquestes despeses són -90.179,34.-euros en concepte d'amortitzacions.
OPERACIONS INTERNES. - La Fundació rep per part de l'Ajuntament 3.500.-euros en concepte de subvencíó
ingressos - despeses Fundacio
amortització Fundació
Resultat de l'exercici 2020

107.706,99
-90.179,34
17.527,65

3.1INFORMACIÓ de liquidació pressupostària 2020 en termes SEC per a l’estabilitat
pressupostària i en termes de la regla de la despesa, consolidat
 3.1.1 Liquidació en termes SEC.
Els ajustos en termes SEC per a l’estabilitat pressupostària i per al càlcul de la regla de la
despesa, consolidat, es realitzen d’acord amb els 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.


Respecte als ajustos en termes SEC de l’ Ajuntament de Sant Pere de Ribes,
efectuats a 31 de desembre de 2020 ens adrecen a l’expedient de la Liquidació
Pressupostària 2020, aprovada en data 02 de març de 2021 per la Junta de Govern
Local (donat compte al Ple de la Corporació en sessió de data 27 d’abril de 2021),
informe de control intern núm. 2021-07 de data 25 de febrer de 2021 de Control
Financer no programable_Control financer permanent previ “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”.
(S’adjunta còpia)



Respecte als ajustos en termes SEC de la Fundació Inform, efectuats a 31 de
desembre de 2020, cal mencionar que la Fundació no realitza cap ajustament pel càlcul
de l’Estabilitat Pressupostària i sí pel càlcul de la Regla de la Despesa.
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3.2 Liquidació en termes REGLA DE LA DESPESA pel càlcul de la despesa
computable
Annex informe complementari intervenció liquidació pressupostària 2020 "consolidada"

DOCUMENT DE TREBALL
Ingressos i despeses CORPORACIÓ DE SANT PERE DE RIBES
Annex DADES PROJECTE COMPTE GENERAL EXERCICI 2019
Data prevista d'aprovació:

Òrgan

4 de maig'21

1a. CEComptes

RATIS
Estat de despeses

AJUNTAMENT

FUNDACIÓ

CONSOLIDAT

Exercici

Exercici

Exercici

2020 (L)

2020 (C)

2020

12 Capítol 1

12.567.670,16

572.049,00

13.139.719,16

13 Capítol 2

8.369.053,46

309.528,20

8.678.581,66

14 Capítol 3

6.546,70

14.968,97

21.515,67

15 Capítol 4

5.584.572,42

61.101,20

5.645.673,62

16 Capítol 5

0,00

0,00

0,00

26.527.842,74

957.647,37

27.485.490,11

17 Capítol 6

10.981.765,04

0,00

10.981.765,04

18 Capítol 7

1.415.694,72

0,00

1.415.694,72

19 Capítol 8

8.002,25

0,00

8.002,25

20 Capítol 9

0,00

0,00

0,00

38.933.304,75

957.647,37

39.890.952,12

38.925.302,50

957.647,37

39.882.949,87

6.546,70

14.968,97

21.515,67

38.918.755,80

942.678,40

39.861.434,20

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

TOTAL DESPESA

Suma capitols 1 a 7 de despeses
Interessos
TOTAL CAPITOLS DE DESPESES DE L'1 AL 7 (menys interessos)

3.2 1. Verificació de la Regla de la despesa 2020
D’acord amb les dades reals manifestades en la liquidació complementària 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.
a) Ajustaments en termes SEC pel càlcul de la verificació de la Regla de la despesa.


Respecte a ajustaments en termes SEC de l’Ajuntament

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
de ”Altres”, atès que hi han 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
presta; i a l’apartat de “Creditors pendent d’aplicar al pressupost, saldo 413* per import total de
260.497,41.-euros.
No es realitza cap ajustament més per la vessant de la regla de la despesa, en termes SEC.


Respecte a ajustaments en termes SEC de la Fundació.

No es realitza cap ajustament per la vessant de la regla de la despesa, en termes SEC.
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En resum els ajustaments en termes SEC per a l’any 2020, per la vessat de la Regla de la
despesa són:

AJUNTAMENT
Ajustam ents càlcul em pleo no financers segons SEC

FUNDACIÓ

-67.992,33

CONSOLIDAT
0,00

-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
(+/-) Creditors pendent d'aplicar a pressupost (saldo 413*)

260.497,41

(+/-) Desp. de l'exercici pendents d'aplicar press. 2020 (excló s co mpte 413x)
(+/-) Desp. de l'exercici pendents d'aplicar press. 2019aplicades pres. 2020 (excló s co mpte 413x)

260.497,41

59.117,95

59.117,95

-387.607,69

-387.607,69

(+/-) Adquisicions amb pagament aplaçat
(+/-) Arrendament financer
(+) Préstecs fallits
(-) Inversions financerament sostenibles
Altres:

0,00

0,00

0,00

(+/-) Ajust per grau d'execució de despeses

b) Altres despeses que no computen per a la regla de la despesa, que s’han
d’ajustar pel càlcul de la verificació de la Regla de la despesa


Altres despeses a ajustar a l’Ajuntament .-

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.


Altres despeses a ajustar a Fundació.-

Altres despeses que cal ajustar en la Fundació Inform, que no estan incloses en els termes
SEC són els -706.039,60..-euros, corresponen a despeses finançades amb fons finalistes de la
d’altres Administracions Públiques.
Els ajustos totals són:
AJUNTAMENT
Em pleos no financers en term es SEC excepte interessos del deute
Pagaments 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

FUNDACIÓ

CONSOLIDAT

38.850.763,47

942.678,40

39.793.441,87

-3.500,00

0,00

-3.500,00

-2.610.782,88

-706.039,60

-3.316.822,48

UE

0,00

Estat

0,00

-43.093,12

-43.093,12

CCAA

-1.573.177,89

-654.946,48

-2.228.124,37

Diputacons

-1.018.969,08

-8.000,00

-1.026.969,08

-18.635,91

0,00

-18.635,91

Altres

0,00
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c) Ajust per disminució de despeses computables per inversions financerament
sostenibles (DA6 LO 9/2013)
En l’exercici 2020 no s’ha declarat cap inversió financerament sostenible, atès que les regles
fiscals per l’exercici 2020-2021 han estat suspeses. I no s’ha fet cap ajustament per aquesta
vessant.
d) Resultat de la Regla de la despesa del grup Consolidat, segons liquidació
pressupostària a 31-12-20
La despesa computable de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, segons liquidació
pressupostària 2019 va ser de 25.767.598,59.-euros, (30.864.087,93.-euros menys
5.096.489,34.-euros ajust per inversió financerament sostenible) i la despesa computable de la
Fundació Inform va ser 250.788,68.-euros.
La despesa computable de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, segons liquidació
pressupostària 2020 és de 36.236.480,59.-euros, i la despesa computable de Fundació Inform
és 236.638,80.-euros.
En resum, la diferència de la despesa computable 2020 i la despesa computable en 2019 ha
estat incrementada en un 40,18.-euros (10.454.752,12.-euros) del grup consolidat. És a dir, la
Corporació no compliria amb l’objectiu de la Regla de la despesa, segons la LO/2012. Malgrat
aquest resultat, cap a dir que aquest incompliment és merament informatiu, atès que s’han
suspes les regles fiscals pel 2020-2021, segons Acord de Ministres.
AJUNTAMENT
Total de despesa computable definitiva, liquidació 2020
DESPESA COMPUTABLE DE L'EXERCICI 2019
Total de despesa computable definitiva, liquidació 2019

Diferència entre despesa computable 2020 i despesa computable 2019
% increment despesa computable 2020/2019

FUNDACIÓ

CONSOLIDAT

36.236.480,59

236.638,80

36.473.119,39

30.864.087,93

250.788,68

31.114.876,61

25.767.598,59

250.788,68

26.018.387,27

10.468.882,00

-14.149,88

10.454.732,12

-40,63%

5,64%

-40,18%

LA CORPORACIÓ NO COMPLIRIA AMB L'OBJECTIU DELA REGLA DELA DESPESA,segons LO/2012
Aquest incompliment és merament informatiu al suspendre's les regles fiscals pel 2020

3.3. CÀLCUL de l’estabilitat pressupostària de la liquidació de l’exercici 2020 en el
context
establert
per la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF).
a) Estats de despeses i d’ingressos a 31 de desembre de 2020
Els estats de despeses i d’ingressos per al càlcul de l’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera de l’exercici 2020 són a 31 de desembre els següents:
En resum els ingressos no financers i les despeses no financeres són:
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Total ingressos no financers
Total despesa no financera
Capacitat/ necessitat no financera

AJUNTAMENT
FUNDACIÓ INFORM CONSOLIDAT
31.239.769,99
1.065.354,36
32.305.124,35
38.925.302,50
957.647,40
39.882.949,87
-7.685.532,51
107.706,96
-7.577.825,52

ESTAT D'INGRESSOS
Cap. 1 – Impostos directes
Cap. 2 – Impostos indirectes
Cap. 3 – Taxes i altres ingrés.
Cap. 4 – Transf. corrents
Cap. 5 – Ingressos patrimoni.
Total ingressos corrents
Cap. 6 – Alienació invers.
Cap. 7 – Transf. capital
Cap. 8 – Actius financers
Cap. 9 – Passius financers
Total ingressos de capital i financers
TOTAL INGRESSOS

ESTAT DE DESPESES
Cap 1 – Personal
Cap. 2 – Béns corrents i serv.
Cap. 3 – Interessos
Cap. 4 – Transf. Corrents
Cap. 5 – Fons contingència
Total despeses corrents
Cap. 6 – Inversions reals
Cap. 7 – Transf. Capital
Cap. 8 – Actius financers
Cap. 9 – Passius financers
Total despesa de capital i financers

DR NETS
AJUNTAMENT
14.500.133,20
725.985,77
4.025.374,11
10.518.719,63
439.207,40
30.209.420,11
0,00
1.030.349,88
7.200,00
0,00
1.037.549,88
31.246.969,99

DR NETS
FUNDACIÓ
DR NETS
INFORM
CONSOLIDATS
0,00
14.500.133,20
0,00
725.985,77
312.530,68
4.337.904,79
752.823,68
11.271.543,31
0,00
439.207,40
1.065.354,36
31.274.774,47
0,00
0,00
0,00
1.030.349,88
0,00
7.200,00
0,00
0,00
0,00
1.037.549,88
1.065.354,36
32.312.324,35

OR NETS
AJUNTAMENT
12.567.670,16
8.369.053,46
6.546,70
5.584.572,42
0,00
26.527.842,74
10.981.765,04
1.415.694,72
8.002,25
0,00

OR NETS
FUNDACIÓ
OR NETS
INFORM
CONSOLIDATS
572.049,00
13.139.719,16
309.528,20
8.678.581,66
14.968,97
21.515,67
61.101,20
5.645.673,62
0,00
0,00
957.647,37
27.485.490,11
0,00
10.981.765,04
0,00
1.415.694,72
0,00
8.002,25
0,00
0,00

TOTAL DESPESES

12.405.462,01
38.933.304,75

0,00
957.647,37

12.405.462,01
39.890.952,12

b) Ajustaments en termes SEC, pel càlcul de l’Estabilitat Pressupostaria
Al igual com la Regla de la despesa, pel càlcul de l’estabilitat s’han de realitzar una sèrie
d’ajustos que s’han de contemplar en l’Informe d’avaluació per relacionar el saldo resultant
d’ingressos i de despeses previstes a final d’exercici amb la capacitat o necessitat de
financiació calculada conforme a les normes del Sistema Europeu de Comptes.


Ajustos en termes SEC de l’Ajuntament.-

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes ha realitzat ajustos per import total de -1.306.044,99.euros. Aquests ajustos han estat explicats en inform de control intern núm.2021-07 de data 25
de febrer de 2021 (s’adjunta còpia).


Ajustos en termes SEC de la Fundació Inform.-

La Fundació Inform no ha realitzat cap ajustament en termes SEC.
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Els ajustos realitzats pel càlcul de l’estabilitat són segons taula adjunta:
AJUNTAMENT
Ajustam ents càlcul em pleo no financers segons Sistem a Europeu de Com ptes "SEC"
(-)

(+)

FUNDACIÓ

CONSOLIDAT

-1.306.044,99

0,00

-1.306.044,99

Total ajust capítols 1,2,3

-2.183.165,12

0,00

-2.183.165,12

Ajust per recaptació d'ingressos capítol 1

-1.506.534,11

0,00

-1.506.534,11

Ajust per recaptació d'ingressos capítol 2

-563,61

0,00

-563,61

Ajust per recaptació d'ingressos capítol 3

-676.067,40

0,00

-676.067,40

48.779,20

0,00

48.779,20

Total ajustam ents Participació Tributs de l'Estat
Ajustament PTE 2017

0,00

(+)

Ingressos obtinguts pressupost Unió Europea

0,00

(+)

Ajust per grau d'execució de despeses

0,00

0,00
0,00

(+)

Saldo creditors pendents d'aplicar a pressupost (saldo 413*)

260.497,41

260.497,41

(+)

Devolucions d'ingressos pendents d'aplicar a pressupost

239.353,79

0,00

(-)

Aportacions de capital

239.353,79

(-)

Desp.exercici pendents d'aplicar al pressupost 2020

-59.117,95

0,00

-59.117,95

(+)

Desp.exercici pendents d'aplicar pressupost'19 aplicades pressupost'20

387.607,68

0,00

387.607,68

(-)

Interessos

0,00

0,00

0,00

c) Resultat de l’Estabilitat Pressupostària
Segons liquidació pressupostària 2020 del grup de la Corporació, existeix inestabilitat
pressupostària (incompliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, computada en termes de
capacitat de finançament d’acord amb la definició del sistema europeu de comptes), és a dir
“incompliment en el Resultat de l’Estabilitat Pressupostària”, atès que existeix en termes
consolidats una inestabilitat pressupostària de -8.883.870,54.-euros. Malgrat aquest resultat
negatiu, cal a dir que aquest resultat és merament informatiu, atès que les regles fiscals estan
suspeses per l’exercici 2020-2021, segons Consell de Ministres.

INGRES. NO FINANCERS

DESP. NO FINANCERES

AJUSTAMENT ENTITAT

FINANÇAMENT
-8.991.577,50

AJUNTAMENT SPR

31.239.769,99

38.925.302,50

-1.306.044,99

FUNDACIÓ INFORM

1.065.354,36

957.647,40

0,00

107.706,96

32.305.124,35

39.882.949,90

-1.306.044,99

-8.883.870,54

CONSOLIDAT

CAPACITAT /NECESSITAT FINANÇAMENT DE LA CORPORACIÓ LOCAL

-8.883.870,54

CONCLUSSIÓ: INCOMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA Liquidació pressupostària consolidada 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, tant de l’Ajuntament
de Sant Pere de Ribes, com de la Fundació Inform, per tant complint amb l’objectiu d’estabilitat
financera.
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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:

PRIMER TRIMESTRE 2020

Entitat

Sant Pere de Ribes
F. Privada Inform

Ratio

Import

Ratio

Import

Operacions

Pagaments

Operacions

Pagaments

Pagades

Realitzats

Pendents

Pendents

(díes)

(euros)

(díes)

(euros)

29,13
29,79

4.047.773,94
155.116,24

14,86
2,94

2.115.441,73
30.479,71

24,23

2.145.921,44

24,26

PMP Global

4.202.890,18

PMP

25,38

SEGON TRIMESTRE 2020

Entitat

Sant Pere de Ribes
F. Privada Inform

Ratio

Import

Ratio

Import

Operacions

Pagaments

Operacions

Pagaments

Pagades

Realitzats

Pendents

Pendents

(díes)

(euros)

(díes)

(euros)

25,44
30,37

3.356.869,06
88.698,59

21,59
2,04

1.778.370,15
37.227,09

24,11

1.815.597,24

24,06

PMP Global

3.445.567,65

PMP

21,99

TERCER TRIMESTRE 2020

Entitat

Sant Pere de Ribes
F. Privada Inform

Ratio

Import

Ratio

Import

Operacions

Pagaments

Operacions

Pagaments

Pagades

Realitzats

Pendents

Pendents

(díes)

(euros)

(díes)

(euros)

25,33
38,66

4.134.537,46
91.287,47

24,86
3,58

2.223.576,33
19.129,84

25,17

2.242.706,17

25,30

PMP Global

4.225.824,93

PMP

32,58

QUART TRIMESTRE 2020

Entitat

Sant Pere de Ribes
F. Privada Inform
PMP Global

Ratio

Import

Ratio

Import

Operacions

Pagaments

Operacions

Pagaments

Pagades

Realitzats

Pendents

Pendents

(díes)

(euros)

(díes)

(euros)

30,13
26,5

6.352.709,27
71.214,05

13,80
11,2

3.094.062,19
26.933,78

24,78

3.120.995,97

24,75

6.423.923,32

PMP

22,30
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Podem concloure que complim amb l’indicador de solvència, atès que el període mig de
pagament a proveïdors no supera els 30 dies, fixats per normativa. Com es pot comprovar tant
l’Ajuntament com la Fundació Inform compleix.
C) CONCLUSIONS de la liquidació pressupostària 2020 del grup consolidat.

De la liquidació del pressupost de l’any 2020 del grup consolidat es conclou amb:

CERTIFICAT D'INTERVENCIÓ. LIQUIDACIÓ 2020 DEL GRUP DE LA CORPORACIÓ
Compliment dels indicadors de solvència i liquiditat i estab ilitat pressupostària i sostenib ilitat financera exercici 2020

CONSOLIDAT,
AJUNTAMENT
CONSOLIDAT,
FUNDACIÓ no suspensió
SANT PERE DE
suspensió regles
regles fiscals
INFORM
RIBES
fiscals 2020
2020
Solvència i liquiditat
Estalvi Net

>0

N/A

Romanent de tresoreria per a despeses generals

>0

N/A

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
2,0%

S
N/A

< 2,9 % TRN

N/A

N/A

N/A
S

Com plim ent d'atributs
Es compleixen les especificacions
No es compleixen les especificacions
L'atribut no es aplicable al control
Per l'exercici 2020, objectiu suspes de compliment/incompliment

N/A
S

RESUM DE L’INFORME:
 Existeix compliment en els indicadors de Solvència i liquiditat.
 Compliment en els indicadors de caràcter macroeconòmic aplicats per al conjunt de tots
els ens locals i no en termes individuals (objectiu del deute públic).
El grup consolidat a data 31 de desembre de 2020 no té deutes amb entitats públiques ni
privades.
 Incompliment en els indicadors de caràcter macroeconòmic aplicats de forma individual
per la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, atès que s’incompleix amb la indicador d’Estabilitat malgrat que aquest
indicador es merament informatiu en 2020, ,i si s’hagués de calcular l’indicador de la Regla
de la Despesa també incompliríem, atès que estava previst un increment de la despesa
computable en un 2% i s’ha superat en un 40,18%.
Existiria incompliment de l’objectiu de la Regla de la Despesa, de forma consolidada, a 31
de desembre de 20 ates que la despesa consolidada computable en 2020 és de
36.473.119,39.-euros, i la despesa computable consolidada en 2019 va ser de
26.018.387,27.-euros, és a dir un 40,18%. El motiu principal d’aquest increment es deu
principalment al increment del pressupost de despesa finançat amb Romanent de
Tresoreria de l’exercici 2019. En 2020 es van realitzar modificacions pressupostàries
finançades amb Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals (RTDG_ econòmic
87000) per import total de 19.294.765,24.-euros, i modificacions pressupostàries
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finançades amb Romanent de Tresoreria per Despeses Afectades (RTDA _ econòmic
87010) per import total de 6.363.961,82.-euros.
Existeix ’incompliment de l’objectiu de l’Estabilitat Pressupostària, de forma consolidada, a
31 de desembre de 2020, atès existeix una necessitat de finançament de 8.883.870,54.euros, provocada perquè existeixen més despeses que ingressos executats a data de
tancament. Aquest incompliment ja es preveia, i aquesta Intervenció ja va informar
d’aquest possible incompliment en tots els expedients de modificació pressupostària que
es finançaven amb Romanent de Tresoreria per a despeses generals de l’exercici 2019
recomanant i donant per disconforme aquest tipus de modificacions pressupostàries
S’informa que aquesta corporació té aprovat un Pla Econòmic Financer per a l’exercici 2020-2021,
però aquest ha està suspès per Consell 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

Sant Pere de Ribes, 29 d'abril del 2021

Intervenció General

Carme Moreno Palomo
Interventora Accidental
Decret d'Alcaldia núm. 611/2021
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