INFORME D'INTERVENCIÓ D'AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE
L'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÁRIA I DE LA REGLA DE
DESPESA1

Amb motiu de l'aprovació de la liquidació del pressupost de l'exercici 2015,
de conformitat amb l'article 16.2 del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre,
pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Ilei 18/2001, de 12 de
desembre, d'estabilitat pressupostária, en la seva aplicació a les entitats locals2,
emeto el següent
INFORME
PRIMER. L'elaboració, adopció i execució de pressupostos i altres accions
que afecten a les despeses o ingressos de les entitats locals se sotmetrá al principi
d'estabilitat pressupostária, coherent amb la normativa europea, d'acord amb el
que estableixen els articles 3, 11 i 12 de la Llei orgánica 2/2012, de 27 d'abril,
d'estabilitat pressupostária i sostenibilitat financera.
SEGON. D'acord amb l'article 16 apartat 1 in fine i apartat 2 del Reial
decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de
Desplegament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d'estabilitat pressupostária,
en la seva aplicació a les entitats locals, la Intervenció local elevará al Ple un
informe sobre el compliment de l'objectiu d'estabilitat de la própia entitat local i
deis seus organismes i entitats dependents, així com de la regla de despesa.
Aquest informe s'emetrá amb carácter independent i s'incorporará als
previstos en l'article 191.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de mar, pel
De conformitat amb l'article 16.2 del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, la Intervenció local
elaborará un informe sobre el compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostária que s'emetrá amb
carácter independent i s'incorporará als documents previstos en l'article 177.2 del Text refós de la Ilei
reguladora de les hisendes locals.
2 La Disposició Derogatória Única de la Llei orgánica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat
pressupostária i sostenibilitat financera (LOEPSF), no deroga expressament el Reial decret
1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei 18/2001, de
12 de novembre, d'estabilitat pressupostária, en la seva aplicació a les entitats locals, fet pel qual
seguirá vigent en tot alió que no sigui contrária LOEPSF.

qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, sobre a la
liquidació del pressupost.
L'interventor local ha de detallar en el seu informe els cálculs efectuats i els
ajustaments practicats sobre la base de les dades deis capítols 1 a 9 deis estats de
despeses i ingressos pressupostaris, en termes de Connptabilitat Nacional, segons
el sistema Europeu de Comptes Nacionals o Regionals.
L'interventor ha d'avaluar el compliment de la regla de despesa, tot
detallant en el seu informe l'import de variació de les despeses computables i la
seva comparació amb la taxa de referéncia del creixement del producte interior
brut, d'acord amb l'article 12 de la Llei orgánica 2/2012 , de 27 d'abril, d'estabilitat
pressupostária i sostenibilitat financera.
TERCER. L'equilibri pressupostari es desprén de la comparació deis capítols
1 a 7 del pressupost de despeses i els capítols 1 a 7 d'ingressos. L'objectiu
d'estabilitat pressupostária s'identificará amb una situació d'equilibri o superávit.
L'incompliment del principi d'estabilitat comportará l'elaboració d'un pla
economicofinancer3, de conformitat amb el que disposen els articles 21 i 23 de la
Llei orgánica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostária i sostenibilitat
financera.
PRESUPUESTO DE INGRESOS (en su caso, modificados)D1
•
1

56.462.666,09

2

5.428.169,37

3

11.255.179,84

4

20.188.276,42

5

4.299.916,27

6

229.876,25

7

37.584,00

TOTAL

3

97.901.668,24

L'incompliment d'aquesta obligació per part de l'entitat local será constitutiva d'infracció molt greu
segons l'article 28.j) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparéncia, accés a la informació
pública i bon govern.

PRESUPUESTO DE GASTOS (en su caso, modificados)

1

29.709.168,01

2

14.422.153,76

3
4

19.154.394,32

5
6

3.519.352,05

7

5.142.141,97

TOTAL

71.947.210,11

AJUSTES

-9.508.981,99

Capítulos 1-VII de ingresos =
Capítulo 1-VII de gastos

16.445.476,14

Superávit (+) / Déficit (-) no
financiero

QUART.

Possibles ajustaments a realitzar al cálcul de l'estabilitat

pressupostária (si escau o si s'han realitzat):

1. IMPOSTOS, COTITZACIONS SOCIALS, TAXES I ALTRES
INGRESSOS
2. LLIUFtAMENTS A COMPTE D'IMPOSTOS CEDITS, DEL FONS
COMPLEMENTARI DE FINANAMENT I DEL FONS DE
FINANpAMENT D'ASSISTÉNCIA SANITÁRIA.
3. TRACTAMENT DELS INTERESSOS.
4. INVERSIONS REALITZADES PEL SISTEMA D'«ABONAMENT TOTAL
DEL PREU»

5. INVERSIONS REALITZADES PER COMPTE DE CORPORACIONS
LOCALS.

6. CONSOLIDACIÓ DE TRANSFERÉNCIES ENTRE ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES

7. TRACTAMENT DELS INGRESSOS OBTINGUTS PER LA VENDA
D'ACCIONS (Privatització d'empreses)

8. TRACTAMENT DELS DIVIDENDS I PARTICIPACIÓ EN BENEFICIS.

9. INGRESSOS OBTINGUTS DEL PRESSUPOST DE LA UNIÓ
EUROPEA.

10.0PERACIONS DE PERMUTA FINANCERA (SWAPS)

11.0PEFtACIONS D'EXECUCIÓ I REINTEGRAMENT D'AVALS

12.APORTACIONS DE CAPITAL A EMPRESES PÚBLIQUES

13.ASSUMPCIÓ I CANCEL.LACIÓ DE DEUTES D'EMPRESES
PÚBLIQUES

14.DESPESES REALITZADES EN L'EXERCICI I PENDENTS D'APLICAR
AL PRESSUPOST DE DESPESES DE LA CORPORACIÓ LOCAL.

15.TRACTAMENT DE LES OPERACIONS DE CENSOS

CINQUÉ. La regla de despesa es calculará tot comprovant que la variació de
la despesa computable no superi la taxa de referéncia del creixement del producte
interior brut, publicada pel Ministeri d'Economia i Competitivitat.

La despesa computable es calculará computant els capítols de:

+ Capítol 1: Despeses de personal
+ Capítol 2: Compra de béns i serveis
+ Capítol 3: Despeses financeres
- Interessos del deute computats en capítol 3 de despeses financeres.
+ Capítol 4: Transferéncies corrents
+ Capítol 6: Inversions
+ Capítol 7: Transferéncies de capital
- Despeses finanades amb els fons finalistes

S'ha de complir amb l'equació següent:
TAXA DE REFERÉNCIA DEL CREIXEMENT DEL PIB >= 100 X [(DESPESA
COMPUTABLE ANY N / DESPESA COMPUTABLE ANY N-1) - 1]
L'incompliment en el cas de la regla de despesa implica la formulació d'un
pla economicofinancer4, de conformitat amb el que disposen els articles 21 i 23 de
la Llei orgánica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostária i sostenibilitat
fina ncera.
SISÉ. A aquest efecte, cal informar del següent resultat obtingut:

RESUPUESTO DE GASTOS

29.709.168,01
14.422.153,76

29.241.322,17

19.154.394,32

19.041.091,72

3.519.352,05
5.142.141,97
71.947.210,11

TASA DE
VARIACIÓN

14.776.741,74

2.781.315,67
5.648.591,13

71.489.062,43

3.588.666,42

-3.976.089,87

68.358.543,69

67.512.972,56

1,2525

INFERIOR AL 1,3

X COMPLIMENT

En base als cálculs detallats en l'expedient motiu de l'informe es compleix l'objectiu
4

L'incompliment d'aquesta obligació per part de l'entitat local será constitutiva d'infracció molt greu
segons l'article 28.1) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparéncia, accés a la informació
pública i bon govern.

d'estabilitat pressupostária d'acord amb l'article 16.2 del Reial decret 1463/2007 de 2 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament de desplegannent de la Llei 18/2001, de 12 de
desembre, d'estabilitat pressupostária en la seva aplicació a les entitats locals.
O

INCOMPLIMENT

En base als cálculs detallats en l'expedient motiu de l'informe NO es compleix l'objectiu
d'estabilitat pressupostária, de manera que aquesta entitat local ha de formular un pla
econonnicofinancers de conformitat amb el que estableixen els articles 21 i 23 de la Llei
orgánica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostária i sostenibilitat financera, i en
«,‘
l'article 9 de l'Ordre 21/05/2012, d'1 d'octubre, per la qual es despleguen les obligácions de
subministrament d'informació previstes en la Llei orgánica 2/2012, de 27 d'abril,
d'Estabilitat Pressupostária i Sostenibilitat Financera.

Calviá, 10 de marg de 2016

L'Interventor_ace enta

ateo Rigo Vallori

5 L'incompliment d'aquesta obligació per part de l'entitat local será constitutiva d'infracció molt greu
segons l'article 28.j) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparéncia, accés a la informació
pública i bon govern.

