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1.- Tràmit d’informe preceptiu
En compliment del que determina l’article 17.1 del RD 1463/2007 de 2 de novembre pel
que s’aprova el Reglament general d’estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a
les entitats locals, l’òrgan interventor ha d’emetre informe relatiu a l’avaluació del
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària amb motiu de l’aprovació dels
pressupostos anuals
2.- Avaluació de l’Estabilitat pressupostària
L’estabilitat pressupostària segons l’article 3.2 de la Llei 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera equival a una situació d’equilibri o
superàvit estructural, si bé l’article 11.2 del mateix text normatiu indica que les
corporacions locals hauran de presentar situació d’equilibri o superàvit pressupostari, en
el ben entès que aquest s’ha de calcular en termes de capacitat de finançament
establerts pel Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC).
Entenent com a criteri de general aplicació per a la medició de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària, la comparativa de la suma dels capítols 1 a 7 del pressupost d’ingressos
amb la suma dels capítols 1 a 7 de despeses, per assolir l’objectiu, cal que el saldo sigui
igual o superior a zero, en el cas de les entitats definides a l’article 4.1 del Reglament.
Pel que fa a les entitats definides a l’article 4.2 del Reglament, s’entén que es compleix
l’objectiu quan els seus respectius comptes de pèrdues i guanys es trobin en situació
d’equilibri financer.
Els Pressupostos administratius, s’han elaborat d’acord amb el criteri de caixa per
comptes del criteri del meritament, referits exclusivament als capítols I, II i III de l’Estat
d’ingressos, la qual cosa no fa necessari la pràctica d’ajustaments als estats comptables
inicials segons el manual del SEC-2010, per aquest concepte, ja que la previsió
d’ingressos que contempla el Pressupost inicial (criteri caixa) és inferior a la previsió de
liquidació (criteri meritament) en 4.121.354,07 €.
Per tant, tenint en compte aquesta mesura, els ajustos a practicar són els següents:
Concepte

Import a ajustar Observacions
Correspon a la devolució durant
Ajust per liquidació PIE - 2008
+71,211,10 €
2022 de la PIE negativa de 2008
Correspon a la devolució durant
Ajust per liquidació PIE - 2009 +277,621,38 €
2022 de la PIE negativa de 2009
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Ajust per liquidació PIE - 2020

Consolidació de
transferències entre AAPP

0

60.158,13

Correspon a l’estimació de
devolució durant 2023 de la PIE
negativa de 2020. Hipòtesi de
cobrament de subvenció pel
mateix import.
Si existeix diferències entre les
entitats pagadores i les receptores,
s'han de seguir els criteris de les
unitats pagadores. En aquest
supòsit s’homogeneïtzen les
transferències de capital a entitats
amb pressupost no administratiu

2.1.- Compliment de l’objectiu d’estabilitat per als Ens compresos a l’article 4.1 del
Reglament
Pel que fa als ens definits a l’article 4.1 del Reglament, amb els corresponents ajustos
de consolidació, dels pressupostos de l’Ajuntament, dels organismes autònoms
municipals, i dels estats de previsió d’ingressos i despeses de les empreses municipals
dependents afectades per les restriccions normatives de l’article 53 de la Llei reguladora
de les hisendes locals, que d’acord amb la Base tercera d’execució del Pressupost es
troben definits pel grup integrat per:












Reus Serveis Municipals SA
Reus Transport Públic SA
Reus Esport i Lleure SA
Reus Desenvolupament Econòmic SA
Sagessa Assistència Sanitària i Social SA
Fundació Educativa i Social
Fundació per a l’Atenció Social
Fundació IMFE
Consorci del Teatre Bartrina
Consorci del Teatre Fortuny.

L’anàlisi s’ha de practicar, d’acord amb l’article 15 del Reglament, en quan els ens
definits a l’article 4.1, una vegada consolidats i en termes de capacitat de finançament,
a l’efecte de determinar si assoleixen l’objectiu individual establert per a les entitats
locals.
El Consell de Ministres de 26 de juliol de 2022 va acordar sol·licitar al Congrés dels
Diputats l’apreciació de la situació d’emergència extraordinària prevista a l’article 135.4
de la Constitució, que comporta la pròrroga de la suspensió de les regles fiscals per a
l’exercici 2023. El Congrés dels Diputats ha apreciat aquesta situació per majoria
absoluta dels seu membres en el Ple de 22 de setembre de 2022. (Cortes Generales.
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Diario de sesiones del Congreso de los Diputados. XIV Legislatura. Sesión plenaria núm.
202, celebrada el jueves 22 de septiembre de 2022”.
D’acord amb aquesta article, els límits de dèficit estructural i de volum de deute públic
només podran superar-se en cas de catàstrofes naturals, recessió econòmica o
situacions d’emergència extraordinària que escapin al control de l’Estat i perjudiquin
considerablement la situació financera o la sostenibilitat econòmica o social de l’Estat,
apreciables per la majoria de membres del Congrés dels Diputats.
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De les dades del Pressupost General consolidat, pel que fa al perímetre de consolidació
indicat
amb
anterioritat
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ESTRUCTURA PRESSUPOST 2023 D'ACORD AMB NORMATIVA SEC-2010
LLEI D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA (Pressup. Consolidat no mercat)

1 Operacions corrents
1.1 Ingressos
CAP 1
CAP 2
CAP 3*
CAP 4
CAP 5

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials

159.922.676,71
54.629.866,26
4.425.175,15
9.915,50
62.168.397,38
58.145.442,19
38.453.894.92
1,24
245.343,00
10.862,00

1.2 Despeses
CAP 1

CAP 2
CAP 4
CAP 5

CAP 3

Despeses de personal
Compra de béns corrents i de serveis
Transferències corrents
Fons de contingència
Estalvi abans d'interessos
Despeses financeres
(A) Estalvi brut

146.015.170,54
71.678.712,79
744.722,64
65.459.566,37
57.74565..176
7.270.711,53
.204,31
10.000,00
41.421,00
15.503.686,02
11
1.596.179,85
11111864.361,
13.907.506,17

2 Operacions de capital
2.1 Ingressos
CAP 6

CAP 7

Alienació d'inversions reals
Transferències de capital

2.2 Despeses
CAP 6
CAP 7

418.250,00
743.093,67
300.000,00
118.250,00
0,00

15.812.058,00

Inversions reals
Transferències de capital

15.812.058.00
2,00

(B) Formació de capital

15.441.808,00
.102.975,00

(A) - (B) = Capacitat de finan.(+) / Necessitat de finan.(-)

Ajustos positius (+ capacitat de finançament)
Ajustos negatius (- necessitat de finançament)
Capacitat de finan.(+) / Necessitat de finan.(-) després ajustos

-1.486.301,83
408.990,61
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Detall ajustos SEC
Import a
aplicar (+/-)

Codi

Concepte

GR000

Ajust per recaptació ingressos Cap 1 a 3

GR001

Ajust per liquidació PIE - 2008

+

71.211,10

GR002

Ajust per liquidació PIE - 2009

+

277.621,38

GR002

Ajust per liquidació PIE - 2020

+

0,00

GR003

Dividens i participació en beneficis, op. UE,
SWAPS i reintegre i execució d'avals

0,00

GR004

Ingressos per vendes d'accions o
participacions

0,00

GR005

Consolidació de transferències entre AAPP

GR006

Interessos i diferències de canvi

0,00

60.158,13

0,00

Observacions
No necessari, atès
que la diferència
entre previsió i
recaptació ja es
troba restada del
pressupost
Correspon a la
devolució durant
2022 de la PIE
negativa de 2008
(ampliació 120
terminis atorgada)
Correspon a la
devolució durant
2022 de la PIE
negativa de 2009
(ampliació 120
terminis atorgada)
Correspon a
l’estimació de la
devolució durant
2022 de la PIE
negativa de 2020
No es preveu
aquestes
operacions durant
l'exercici
No es preveu
aquestes
operacions durant
l'exercici
Si existeix
diferències entre les
entitats pagadores i
les receptores,
s'han de seguir els
criteris de les unitats
pagadores Cap 4 i 7
No es necessari,
donat que la
periodificació
coincideix amb les
anualitats i no es
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preveu noves
operacions

GR007

Inversions amb abonament total del preu

0,00

GR008

Inversions per pagament ajornat, leasing i
contractes de col·laboració públic-privat

0,00

GR009

Inversions realitzades per compte de la
corporació local

0,00

GR010

Inversions realitzades per compte d'altres
administracions

0,00

GR012

Aportacions de capital a empreses
públiques

0,00

GR013

Assumpció i cancel·lació de deutes
d'empreses públiques

0,00

GR014

Despeses realitzats a l'exercici pendents
d'aplicar al pressupost

0,00

GR014a

Despeses realitzats en exercicis anteriors i
previstos d'aplicar al pressupost

0,00

No es preveu
aquestes
operacions durant
l'exercici
No es preveu
aquestes
operacions durant
l'exercici
El saldo es
corregeix, una
vegada realitzada la
inversió, amb un
ajustament positiu,
al ser considerat en
comptabilitat
nacional com
operació financera
No es preveu
aquestes
operacions durant
l'exercici
No es preveu
aquestes
operacions durant
l'exercici
No es preveu
aquestes
operacions durant
l'exercici
No es preveu
aquestes
operacions durant
l'exercici
No es preveu
aquestes
operacions durant
l'exercici

Per tant, les entitats definides a l’article 4.1 del Reglament de la Llei d’Estabilitat
pressupostària aplicable a les entitats locals, presenta necessitat de finançament o
dèficit en comptabilitat nacional. Aquest incompliment dels índexs de referència publicats
pel Govern de l’Estat és merament informatiu, al estar suspeses les regles fiscals per
l’exercici 2023, segons acord del Congrés dels Diputats de 22 de setembre de 2022.
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2.2.- Compliment de l’objectiu d’estabilitat per als Ens compresos a l’article 4.2 del
Reglament
L’article 15 del Reglament de la Llei d’Estabilitat pressupostària aplicable a les entitats
locals preveu que es dona compliment a l’objectiu d’estabilitat quan, individualment
considerades, aprovin els seus respectius comptes de pèrdues i guanys en situació
d’equilibri financer.
Per tant, cal fer un anàlisi individual per a cadascuna de les entitats, que d’acord amb la
Base tercera d’execució del Pressupost, resulten amb el següent detall:
PRESSUPOST D’EXPLOTACIÓ ex. 2023
- Reus Mobilitat i Serveis, S.A.
Ingressos
Despeses
Resultat
- Centre MQ Reus, S.A
Ingressos
Despeses
Resultat

9.342.474,00
9.342.474,00
0,00
16.986.218
16.986.218
0,00

Aquestes entitats presenta un compte de pèrdues i guanys en situació d’equilibri o
superàvit financer.
El Projecte de Pressupost General de l’exercici 2023, en termes d’estabilitat
pressupostària, presenta una necessitat de finançament per a les entitats definides a
l’article 4.1 i per les de l’article 4.2 del Reglament de la Llei d’Estabilitat pressupostària
aplicable a les entitats locals, amb superàvit o equilibri en termes de comptabilitat
nacional.
3.- Conclusions
A la vista dels antecedents exposats i de l’expedient de projecte de Pressupost
presentat, s’observa, quant a l’avaluació del compliment de l’objectiu de dèficit en termes
de comptabilitat nacional, el projecte de Pressupost presenta dèficit en termes de
comptabilitat nacional, pel que fa a les entitats considerades administració pública,
consolidades, i per les entitats de la resta de sector públic, societats no financeres
compleixen individualment el principi d’estabilitat.
No obstant, pel que fa al Grup AAPP, l’incompliment dels índexs de referència publicats
pel Govern de l’Estat és merament informatiu, al estar suspeses les regles fiscals per
l’exercici 2023, segons acord del Congrés dels Diputats de 22 de setembre de 2022, per la
qual cosa no es fa necessari a la vista d’aquest anàlisi, l’aprovació d’un Pla econòmic i
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Financer, en els termes previstos a l’art. 21 de la Llei Orgànica 2/2012, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.
Per tant, s’emet el present informe, que amb les observacions anteriors, es sotmet a la
consideració del Ple.
Reus, document signat electrònicament
L’Interventor general.
Baldomero
ROVIRA LOPEZ DNI 39694721X
(TCAT)
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