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ASSUMPTE: Avaluació definitiva del compliment dels objectius d’estabilitat
pressupostària en el sector públic local, corresponent als comptes anuals de l’exercici
2020 retuts i formulats per les diferents entitats que l’integren.
INFORME: De conformitat amb el que disposa l’article 16.2 del Reglament de la Llei
General d’Estabilitat Pressupostària, aprovat per RD 1463/2007 i a la vista de la
documentació que figura a l’expedient, emeto el següent informe:
Primer.- Sector públic administratiu
a) Estabilitat pressupostària
L’objectiu d’estabilitat pressupostària definit com la situació d’equilibri o superàvit
estructural, de forma genèrica per l’article 3.2 de la Llei Orgànica 2/2012, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF), es determina per a les corporacions
locals a l’article 11.4 de la citada llei, com un equilibri o un superàvit pressupostari. Per
Acord del Consell de Ministres de 6 d’octubre de 2020 es va establir l’objectiu d’estabilitat
pressupostària pel conjunt del sector d’entitats locals en el 0% per a 2020. Aquest
equilibri o superàvit pressupostari, es calcula, d’acord amb els articles 6.2 i 4.1 del
Reglament de la Llei General d’Estabilitat Pressupostària, aprovat per RD 1463/2007, en
termes de capacitat de finançament amb els criteris continguts al Sistema Europeu de
Comptes Nacionals i Regionals (SEC 2010) i de forma consolidada amb el conjunt
d’entitats dependents de la entitat local considerades administracions públiques, d’acord
amb aquest Sistema. Les entitats dependents considerades administracions públiques,
segons la classificació que faci l’INE juntament amb l’IGAE i amb el Banc d’Espanya
haurà de figurar a la Base de dades general d’entitats locals del Ministeri d’Hisenda
(BDGEL).
Les entitats que a 31/12/2020 conformen el sector públic considerat administració
pública (de no mercat) segons la informació continguda a la BDGEL, està formada per:
a)
b)
c)
d)

El propi ajuntament.
L’Organisme Autònom Institut Municipal de Radiodifusió.
La societat mercantil PROCORNELLÀ
La Fundació per al Foment de la Societat del Coneixement

En compliment d’allò que disposa l’article 16.2 del Reglament de la Llei General
d’Estabilitat Pressupostària, aprovat per RD 1463/2007, a partir de les dades
contingudes en els seus comptes anuals que s’inclouen en el Compte General de 2020 i
trameses al Ministeri d’Hisenda amb la comunicació de la liquidació, i un cop realitzats
els ajustaments necessaris per a relacionar el resultat pressupostari amb la capacitat de
finançament en termes SEC 2010, seguint el Manual del càlcul del dèficit en
Comptabilitat nacional adaptat a les corporacions locals, elaborat per l’IGAE, qui
subscriu ha avaluat el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària obtenint-se el
resultat que figura en el quadre de l’annex I, el resum del qual és el següent:
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En conseqüència, NO es compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària, determinat a
l’article 11.4 de la Llei Orgànica 2/2012.
Això no obstant, el Congrés dels Diputats en sessió de 20 d’octubre de 2020 va aprovar
per majoria absoluta, l’apreciació de que Espanya està patint un pandèmia, la qual cosa
suposa una situació d’emergència extraordinària, resultant aplicable la previsió
constitucional de l’art. 135.4 de la Constitució Espanyola, que implica deixar en suspens
de forma temporal per als exercicis 2020 i 2021, les regles fiscals de dèficit i de regla de
despesa, així com d’endeutament.
Per tant, aquest incompliment de l’objectiu de dèficit no comporta l’adopció de mesures
correctives.
b) Regla de despesa
La regla de despesa està definida a l’article 12 de la LOEPSF, i consisteix a limitar el
creixement de la despesa computable de les administracions públiques en funció de la
taxa de referència del creixement del PIB de mig termini. La taxa de referència de
creixement del PIB de mig termini la determina el Ministeri d’Economia i Competitivitat.
Per Acord del Consell de Ministres 11 de febrer de 2020 pel que es va aprovar l’objectiu
d’estabilitat 2020-2023, ratificat pel Congrés dels Diputats el 27 de febrer de 2020, es va
fixar aquesta taxa per a 2020 en el 2,9%.
Qui subscriu ha avaluat el compliment de la regla de despesa, sent el resultat el que
figura en el quadre de l’Annex II, el resum del qual és el següent 1:

En conseqüència, SI es compleix la regla de despesa.
Això no obstant, el Congrés dels Diputats en sessió de 20 d’octubre de 2020 va aprovar
per majoria absoluta, l’apreciació de que Espanya està patint un pandèmia, la qual cosa
suposa una situació d’emergència extraordinària, resultant aplicable la previsió
constitucional de l’art. 135.4 de la Constitució Espanyola, que implica deixar en suspens
de forma temporal per als exercicis 2020 i 2021, les regles fiscals de dèficit i de regla de
despesa, així com d’endeutament.
c) Límit de deute
D’acord amb l’article 13.1 de la LOEPSF, el límit de deute en el que s’instrumenta el
principi de sostenibilitat financera, queda establert per al conjunt de corporacions locals
en el 3% del PIB. No obstant, la disposició transitòria primera de la citada llei, contempla
assolir aquest objectiu l’any 2020.

1

Aquestes dades coincideixen amb les que es van subministrar al Ministerio de Hacienda, en
relació amb la informació de la liquidació del pressupost de 2020.
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No existeix cap objectiu de límit de deute fixat de forma individual per a cada corporació
local, la qual cosa fa impossible determinar quin és aquest límit en el cas de l’Ajuntament
de Cornellà de Llobregat. No obstant això, es pot entendre que aquest límit és l’establert
amb caràcter general per l’article 53.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals. Segons aquest article, el límit se situaria en un volum de deute viu per operacions
de crèdit concertades o avalades, tant a curt termini com a llarg termini, del 110% dels
ingressos corrents consolidats liquidats.
En l’annex III figuren les operacions de crèdit concertades i avalades i els saldos vius a
31 de desembre de 2020. La ràtio de deute viu se situa en el 45,02%, d’acord amb els
càlculs que figuren en l’annex esmentat, per sota de límit del 110%. el resum del qual és
el següent2:

En conseqüència, l’Ajuntament compleix el límit general de deute viu.
d) Període mig de pagament a proveïdors
D’acord amb l’article 13.6 de la LOESF, les administracions han de garantir a través del
seu pla de tresoreria el compliment del termini màxim de pagament que estableix la
normativa de morositat.
El càlcul del termini mig de pagament realitzat d’acord amb el criteri contingut a l Reial
Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel que es desenvolupa la metodologia de càlcul del
període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i les condicions i
el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos a la Llei
Orgànica 2/2012, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, corresponent al
mes de desembre de 2019 comunicat al Ministeri d’Hisenda, és el següent:

2

Aquestes dades coincideixen amb les que es van subministrar al Ministerio de Hacienda, en
relació amb la informació de la liquidació del pressupost de 2020.
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Tenint en compte que el termini de pagament és de 30 dies des de l’aprovació de la
factura, el valor de l’indicador obtingut està per sota i, en conseqüència, es compleix el
termini.
e) Seguiment del Ple Econòmic i Financer 2020-2021
L’Ajuntament té aprovat un Pla econòmic i financer per al període 2020-2021 (Ple de 27
de maig de 2020 i aprovació definitiva per la Direcció General de Política Financera,
Assegurances i Tresor segons Resolució del director general de 22/07/2020).
La suspensió de les regles fiscals per als exercicis 2020 i 2021, ha deixat sense efectes
aquest Pla.
f) Destí del superàvit en termes de capacitat de finançament
Segons l’article 32 de la LOEPSF, el superàvit pressupostari, entès en termes de capacitat
de finançament segons SEC 2010, s’ha de destinar a reduir endeutament net. Per a la
liquidació de l’exercici 2020 no ha estat prorrogada la disposició addicional sisena de la
citada norma, que preveu que sí l’Ajuntament està per sota del límit d’endeutament per a
sol·licitar autorització (actualment establert en el 75%) i presenta superàvit en termes de
comptabilitat nacional i romanent de tresoreria per a despeses generals positiu, en
relació amb la liquidació de l’exercici 2018, permet destinar aquest superàvit a:
1r) A satisfer les obligacions pendents d’aplicar al pressupost – saldo del compte 413 –
2n) A amortitzar operacions de crèdit fins l’import necessari per a no incórrer en dèficit.
3r) A finançar inversions financerament sostenibles.
4t) El saldo restant s’haurà de destinar a reduir endeutament net.
Atès que el resultat obtingut ha estat de necessitat de finançament, no resulta aplicable
l’obligació establerta a l’article 32 de la LOEPSF.
Segon.- Sector públic empresarial
D’acord amb l’article 3.3 de la Llei Orgànica 2/2012, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera (LOEPSF), s’entendrà per estabilitat pressupostària la posició
d’equilibri financer, respecte de les entitats a les que es refereix l’article 2.2 de la citada
Llei Orgànica (és a dir, de les entitats dependents de les corporacions locals que no
tinguin consideració d’administració pública, segons el criteris establerts al Sistema
Europeu de Comptes nacionals i Regionals – SEC 95 -).
Per la seva banda l’article 24.1 del RD 1463/2007 – que s’ha d’entendre vigent, d’acord
amb la disposició derogatòria única de la LOEPSF i amb la disposició final tercera de
l’Ordre HAP/2105/2012 - considera que la situació de desequilibri en aquestes entitats,
es produeix quan, d’acord amb els criteris del pla de comptabilitat que li sigui d’aplicació,
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incorrin en pèrdues que s’hagin de sanejar amb la dotació de recursos no previstos en
l’escenari d’estabilitat de l’entitat local.
L’article primer, apartat 36 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’administració local, que va modificar la disposició addicional novena de
la Llei 7/1985, de 7 d’abril reguladora de les bases de règim local, considera que hi ha
una situació de desequilibri financer, quan es produeixen resultats d’explotació negatius
durant dos exercicis comptables consecutius. O sigui que a sensu contrari, hi ha
equilibri financer quan els resultats d’explotació són positius o bé, si fossin negatius,
quan en l’exercici immediat anterior van ser positius.
Segons la informació continguda a la BDGEL del Ministeri, les entitats dependents i
controlades per l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat que no estan sectoritzades com
administracions públiques, són:
a) La societat mercantil municipal TECSALSA.
b) La Fundació privada per a l’Atenció de les Persones Dependents.
A la vista dels comptes anuals de 2019 i 2020 tramesos per les citades entitats, la
situació en relació a l’equilibri financer, tal com es defineix a l’article 24.1 del RD
1463/2007, de les citades entitats individualment considerades és la següent:
ENTITAT

TECSALSA

Fundació
privada per a
l’Atenció de les
Persones
Dependents

FONS PROPIS
A 1/1/20 (a)

RESULTAT DE
L’EXERCICI (b)

FONS PROPIS
A 31/12/20
(c=a-b)

CAPITAL
SOCIAL/FONS
DOTACIONALS
(d)

2.475.712,42
149.884,87

-131.782,28
220.586,06

2.329.907,23
370.471,53

60.101,21
30.000,00

ENTITAT
TECSALSA

Fundació privada per a
l’Atenció de les Persones
Dependents

RESULTATS DE L’EXERCICI
2019
247.804,39
17.170,84

RÀTIO
FONS
PROPIS/
CAPITAL
SOCIAL
(c/d)
38,77
12

RESULTATS DE L’EXERCICI
2020
-131.782,28
220.586,06

En conseqüència, la situació en relació amb el compliment de l’equilibri financer
d’aquestes entitats, és la següent:
-

TECSALSA: Té resultats negatius en l’exercici 2020 i positius en l’anterior, i el seu
ràtio de fons propis supera àmpliament el capital de la societat. En conseqüència,
es troba en situació d’equilibri financer.
Fundació privada per a l’Atenció de les Persones Dependents: Té resultats
positius en l’exercici 2020 i en l’anterior, i el seu ràtio de fons propis supera
àmpliament el capital de la societat. En conseqüència, es troba en situació
d’equilibri financer.
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Cornellà de Llobregat, a la data de la signatura electrònica

Joan Ramon Sagalés Guillamón
INTERVENTOR GENERAL

Original: Expedient
Còpies: Alcalde
Tinent d’Alcalde d’Economia i Administració
Arxiu
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QUADRE DE DETERMINACIÓ DE LA CAPACITAT DE FINANÇAMENT EN
TERMES CONSOLIDATS DE L’AJUNTAMENT I DE LES ENTITATS
DEPENDENTS CALSSIFICADES COM A ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
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Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2382233 WM9EE-5SNL0-2JWDK 75401AA4E7A1DF2B7C56C2EF2F63900FD2649A92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://seuelectronica.cornella.cat/portal/verificarDocumentos.do
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ANNEX II
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