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1. NORMATIVA D'APLlCACIÓ 

Es troba recollida en els següents textos legals i reglamentaris: 

Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de mar\, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals (articles 191 a 193). 

Reglament Pressupostari (RP), aprovat pel Reial Decret 500/90 de 20 d' abril (artic1es 89 a 
105). 

lnstrueeió del Model Normal de Comptabilitat Local, aprovada per Ordre EHA/404112004 de 
23 de novembre (Regles 78 a 86). 

Llei Organica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera, amb 
les modificacions introduldes per la Llei Organiea 9/2013 de 20 de desembre, de control del 
deute comercial en el sector públic. 

, 
Reial Decret 1463/2007 de 2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament 
de la Llei d' estabilitat pressupostaria, en la seva aplicació a les entitats locals. 

La liquidació haura de formar part integrant del Compte General que, d'acord amb I'article 10.2.d) 
deIs estatuts, haura de ser aprovat per l' Assemblea General del Consorci. 

2. MODIFICACIONS DE PRESSUPOST 

Durant l'any 2013 el Consorci ha realitzat les següents modificacions del pressupost: 
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INTERVENCIÓ 

• El Pressupost inicial s' ba incrementat en una mica més del 7%, degut en part a les inversions a 
realitzar, peró en la seva major part degut a les incorporacions de romanents provinents del 
2012. 

• El grau de realització de les operacions corrents és for"a elevat. Així s'han reconegut drets un 
78,49% de les previsions definitives i s'han reconegut obligacions per un 68,83 % deIs credits 
definitius. 

• En relació al pressupost d' ingressos, s'ban liquidat drets per un 73 ,19% de la previsió 
definitiva, deIs quals s' ha cobrat el 79,60%. 

• Pel que fa al pressupost de despeses, s'han reconegut obligacions per un 67,57% del credits 
definitius, de les quals s' ha pagat el 83 ,67%. 

• Durant I' exercici 2013 no s' han executat noves inversions per compte deIs ajuntaments. 

3.1 ESTAT D'INGRESSOS 

L'Estat d'ingressos de la liquidació del pressupost de l'Agencia a 31 de desembre de 2013, és el 
següent: 

Drets liquidats . 

Ope~acions c~.rre~ts 

1. Impostas directes 

2. Impostas indirectes 

? :.!axes! ~~tres .in~:.ss~~ _ 
4. Transf. corrents 

2013 2012 
Jmport % Import % 

2.956.315,19 100,00% \ 2.338.020,15 
0 ' 0' ._.'_, _ __ •• _ • • •• 

. ~67 . 19~,.~~.i 5,66:, ..... _4:294, 3.1 '_ <l,.17% 
2.400.550,44 : 8 1,20% ' 1.987.403 ,67 ' 80,61 % 

388.573,86 ' 13 , 14 % ' 346.322,17 ! 14,05% 

Diferencia 

6 ~ 8.295, 04 ' 
o.,! 

% 

126,45% , 

16~ .89? ,5 8.> >l,~~O , 000/0 
413 . 146,77 ' 120,79% : 

42.25 1,69 112,20% 5. Ingressos pat rimonials 

O peracions de capital 127.528,32 , 5,17% -127.528,32 -100,00% , 

6. Alienació d'inv . reaIs 

7. Transf. de capital 127,528,32 5,17% - 12 7.528,32 . -100,00% 

8. Actius financers 

9. Passius financers 

lQTAL INGRESSOS 2.956.315,19 100,00% 2.465.548,47 100,00% 490.766,72 119,90% 

• Respecte I'any anterior, els ingressos s 'han incrementat en prop d' un 20 %, degut 
principalment a I'increment de les transferencies corrents deis ens consorciats. 

• Els ingressos del Consorci provenen, basicament, de les transferencies corrents (81 ,20%) i deis 
ingressos patrimonials (l3 , 14%), el que suposa més del 94% del total d'ingressos del Consorci. 
Les transferencies corrents són aportades per les entitats següents: 

Ajuntarnent de Barcelona 
Ajuntament de Sant Adria 

Altres ens locals 
Total 

1.903.339,80 
282.210,64 
215.000,00 

2.400.550,44 

79,29 % 
11 ,76 % 
8,95 % 

• Duran! 2013 no hi ha hagu! ingressos per transferencies de capital. 
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INTERVENCIÓ 

L'increment de les obligacions corrents ha estat superior al creixement deIs drets reconeguts, el que 
ha suposat una disminució del resultat pressupostari. Tot i aixo el resultat pressupostari ajustat és 
positiu en 248.178,66 €. 

Pel que fa al calcul de les desviacions de finanyament, la comptabilització de despeses i ingressos 
deIs diferents projectes amb finanl'ament afectat no sempre es realitza amb la imputació de les 
mateixes a un codi específic, tal i com preveu la Regla 43.1 de la lCAL. Alguns projectes de 
despesa del sistema comptable no contenen tota la informació necessilria per poder executar 
correctament els informes de seguiment. En conseqüimcia els ajustaments a la liquidació del 
Pressupost per desviacions de finanyament afectat s 'han de calcular, en alguns casos, realitzant 
actuacions complementaries de forma manual. 

Si bé I'especificació per any i agent, en principi, no hauria de suposar grans diferencies en I'import 
del romanent, no és menys cert que 'aquestes no es poden precisar exactament, amb les dades de 
que disposem, a la data d'emissió d ' aquest informe. 

Per a I'exercici 2014, cal completar la informació registrada en el sistema comptable relativa a les 
despeses amb finanyament afectat segons estableix la ICAL, essent fonamental la utilització de la 
codificació específica per a cada projecte. 

5. AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÁRIA 

L' article 16.2 del RD 1463/2007 de 2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de 
desenvolupament de la Llei d' estabilitat pressupostaria, en la seva aplicació a les entitats locals, 
estableix que: "la Intervención local elevará al Pleno un informe sobre el cumplimiento del objetivo 
de estabilidad' de la propia entidad local y de sus organismos y entidades dependientes. El informe 
se emitirá con carácter independiente y se incorporará a los previstos en los artículos 168.4, 177.2 Y 
191.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, referidos 
respectivamente, a la aprobación del presupuesto general, a sus modificaciones y a su liquidación". 

Pel que fa al compliment del objectiu d' estabilitat, de la regla de despesa i dellímit de la despesa 
no financera previstos als artieles 11, 12 i 30 de la Llei Orgimica 2/2012, d'estabilitat 
pressupostaria i sostenibilitat financera, si bé seran objecte d' analisi a I'informe de la Intervenció 
General de l' Ajuntament de Barcelona relatiu a I'aprovació de la liquidació del Pressupost general 
de la corporació, on es presentara en termes consolidats d 'acord amb els criteris SEC-95, es realitza 
una aproximació individual a titol merament orientatiu. 

Objectiu d 'estabilitat pressupostaria 

L'article 3 de la Llei Organica 2/2012, de 27 d'abril , d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat 
financera, estableix que: "1. La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás 
actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito 
de aplicación de esta Ley se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la 
normativa europea. 
2. Se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación de 
equilibrio o de superávit estructural ". 

La instrumentació del principi d'estabilitat pressupostaria es realitza a I'artiele II de la mateixa 
norma, en el que es posa de manifest que "para el cálculo del déficit estructural se aplicará la 
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La variació de despesa en termes SEC entre les liquidacions del pressupost de I'any 2012 i la del 
2013 del Consorci ha esta! la següent: 

Límit de la Regla de Despesa IMPORTS 
Despesa no financera (Cap .. 1 a 7 liquidació 20131. 2.7~9 : 816,20 
Despesa no fmancera fmanpment afectat 2013 -2.559.511,64 
Total desJ"'Sa computable any 2013 161.304,56 

Despesa no fmancera (Cap. la 7 Iiquidació 20 12) 2.201.622,54 
Despesa no financera fman9ament afecta! 2012 - I .987.403,67 

Total despesa computable any 2012 214.218,87 

IVariació despesa entre any 2012 j 2013 -52.914,3 d 
Cal tenir present que a efectes de la Llei Orgimica d'estabilitat pressupostitria sostenibilitat 
financera, la regla de despesa s'ha de comprovar a nivell consolidat. 

Periode mig de pagament 

La Llei Orgimica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic, 
modifica la Llei Orgimica 2/20 12, de 27 d'abril, per ampliar el concepte del principi de 
sostenibilitat financera que ara també inclou el control del deute comercial, el que evita posar en 
risc I' estabilitat pressupostitria i la sostenibilitat de les finances públiques. Fruit d'aquesta 
modificació, I'article 4 de la Llei Orgánica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostaria i 
sostenibilitat financera, estableix que: "se entenderá por sostenibilidad financiera la capacidad 
para financiar compromisos de gasto presentes y futuro dentro de los límites de déficit, deuda 
pública y morosidad de deuda comercial conforme a lo establecido en esta Ley, la normativa sobre 
morosidad y en la normativa europea. 

Se entiende que existe sostenibilidad de la deuda comercial, cuando el periodo medio de pago a los 
proveedores no supere el plazo máximo previsto sobre morosidad ". 

D'acord amb la informació facilitada pel Consorci, el període mig de pagament de I'any 2013, ha 
estat de 28,99 dies, que és inferior al termini maxim de pagament previst a la llei de morositat. 

6. ROMANENT DE TRESORERIA 

El romanent de tresoreria és un estat que informa sobre la liquiditat financera de I'entitat, amb una 
transcendimcia financera ilegal. 
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