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INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE L’OBJETIU D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA 
EN LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2019, DE L’ORGANISME AUTÒNOM ESCOLA 

DE MALLORQUÍ.
(Art.16 del RD 1463/2007, de 2 de novembre, 

pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, 
d’Estabilitat Pressupostària, a la seva aplicació a les Entitats Locals)

En virtut d’allò establert a l’article 4 del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el 
Règim jurídic dels Funcionaris de l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, en relació 
amb l’article 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s’aprova el Reglament de 
desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat Pressupostària en la seva aplicació a 
les Entitats Locals, cal emetre de manera preceptiva el present

INFORME

1. NORMATIVA REGULADORA
 Reglament (CE) núm. 2223/96 del Consell de la Unió Europea, de 25 de juny de 1996, relatiu al 

Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC 95).
 Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
 Llei 6/2018 de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2018.
 Ordre HAP/2105/2012, de l’1 de octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 

subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, sobre Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals.

 Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglamento de desenvolupament 
de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les 
entitats locals.

 Reial Decret 500/1990, de 20 de abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la 
Llei 39/88, en matèria de pressupostos (RP).

 Orde de 20 de setembre de 1989, segons la qual s’estableix l’estructura dels pressupostos de les 
Entitats Locals (OEP).

 Bases d’Execució del Pressupost (BEP).

PRIMER.- S’estableix l’esmentat article 16.2 del Real Decreto 1463/2007 de 2 de novembre, que la 
Intervenció local elevarà al Ple un informe sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat de la pròpia 
entitat local i dels seus organismes i entitats dependents, en funció d’allò establert a l’article 2 de 
l’anomenat Reial Decret 1463/2007.

SEGON.- Aquest informe, ha d’emetre de manera independent i haurà d’incorporar-se al d’aprovació de la 
Liquidació del Pressupost, tal i como ho estableix l’Art. 16 del Reial Decret 1463/2007.

TERCER.- Respecte del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, aprovat per acord de consell 
de ministres pel qual es fixen els objectius d'estabilitat pressupostària i de deute públic per al conjunt 
d'administracions públiques i de cada un dels seus subsectors per al període 2017-2019 i el límit de despesa 
no financer del pressupost de l'estat per a 2017, cal dir-se que el mateix aprovat pel govern pel període 
2017-2019 fixa un objectiu d’estabilitat a nivell d’entitats locals d’un 0,00 per a cadascun dels tres 
exercicis.

QUART.- S’entén que es compleix el criteri d’estabilitat pressupostària, segons estableix l’Art. 15 del Reial 
Decret 1463/2007, quan la liquidació en termes de capacitat de finançament, d’acord amb la definició 
continguda en el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals, i una vegada consolidats, assoleixi 
l’objectiu d’equilibri o superàvit fixat.
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La Liquidació de l’Exercici 2019 presenta els següents estats de despeses i ingressos.
 I.- ESTAT DELS INGRESSOS

  
Exercici Corrent 2019 Exercicis tancats

INGRESSOS  Drets Reconegudes 
Nets 

Recaptació 
Líquida Recaptació Líquida 

1 Impostos directes  0,00 € 0,00 €  
2 Impostos indirectes 0,00 € 0,00 €  
3 Taxes i altres ingressos 30.190,75 € 30.190,75 € 0,00 €
4 Transferències corrents 60.200,00 €
5 Ingressos patrimonials 0,00 €
6 Alienació d’inversions reals 0,00 €
7 Transferències de capital 4.500,00 €
8 Actius financers 0,00 €
9 Passius financers 0,00 €

Total Ingresos  94.890,75 €
     

 II.- ESTAT DE LES DESPESES

  
Exercici Corrent 2019 Exercicis tancats

DESPESES  Obligacions 
Reconegudes Nets

Pagaments Líquids Pagaments Líquids 

1 Despeses de personal  0,00 €
2 Despeses en benes corrents i serveis 74.807,28 €
3 Despeses financeres 0,00 €
4 Transferències corrents 0,00 €

5
Fons de contingència i  Altres 
imprevists 0,00 €

6 Inversions reals 4.457,57 €
7 Transferències de capital 0,00 €
8 Actius financers 0,00 €
9 Passius financers 0,00 €

Total Despeses  79.264,85 €

CINQUÈ.- Anàlisis del Compliment de l’Objectiu d’Estabilitat Pressupostària de la Liquidació del 
Pressupost 2019
A la vista de la informació que es conté en la liquidació de l’any 2019, i de la comparació dels capítols 1 a 7 
d’ingressos i 1 a 7 de despeses es dedueix que es compleix el Principi d’Estabilitat Pressupostària, havent 
d’ajustar-se les dades ofertes en funció del manual de càlcul del dèficit en comptabilitat nacional adaptat a 
les corporacions locals, editat per la Intervenció General de l’Administració de l’Estat.

AJUSTOS:

Tractament dels interessos en comptabilitat nacional:
En comptabilitat pressupostària, els interessos i les diferències de canvi, així como qualsevol altre 
rendiment derivat de l’endeutament, s’apliquen al Pressupost en el moment del venciment, mentre que en la 
comptabilitat nacional es registren les quantitats meritades durant l’exercici, amb independència de quan es 
produeixi el seu pagament. La diferència que sorgeix en aplicar el criteri de caixa i de meritació, en la 
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liquidació pressupostària i en comptabilitat nacional respectivament, dona lloc a la realització del 
corresponent ajust per interessos.

No es realitza ajust davant la inexistència de deute viu.

AJUST PER MERITACIÓ D’INTERESSOS

A) INTERESSOS MERITATS EL 2018 
AMB VENCIMENT EL 2019

 B) INTERESSOS MERITATS EL 2019 
AMB VENCIMENT EL 2020 C) AJUST PER INTERESSOS

                                             0,00€                                                     -   €                                           0,00 € 

Despeses realitzades en l’exercici i pendents d’aplicar al pressupost de despeses. 
El compte 413 «Creditors per operacions pendents d’aplicar a pressupost» recull les obligacions derivades 
de despeses realitzades o béns i serveis rebuts, per als que no s’ha produït la seva aplicació a pressupost 
procedint aquest de la mateixa.
Estaríem davant obligacions respecte de les quals, no havent-se dictat encara el corresponent acte formal de 
reconeixement i liquidació, es deriven de béns i serveis efectivament rebuts per l’entitat.
 
 
 
 

Saldo a 1 de 
gener de 2018

Saldo a 31 de 
desembre de 

2018

Saldo a 31 de 
desembre de 

2019

Diferència Saldo 
GPA 2018

Diferència Saldo 
GPA  2019

Compte 413 (Creditors per 
operacions pendents 

d’aplicar al pressupost)
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Compte 555 (Pagaments 
pendents d’aplicació) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Altres despeses pendents 
d’aplicar al pressupost 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTALS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Registre en comptabilitat nacional d’impostos, cotitzacions socials, taxes i altres ingressos
El criteri general establert en comptabilitat nacional per a la imputació de la major part dels ingressos, i en 
concreto per als impostos i cotitzacions socials, és la meritació. No obstant, pot haver-hi ingressos meritats 
en un exercici i que mai no arriben a recaptar-se. Amb l’objectiu d’evitar l’efecte sobre el dèficit públic dels 
ingressos meritats i no cobrats, el Reglamento (CE) Nº 2.516/2000 del Parlamento Europeu i del Consell de 
7 de novembre de 2000, va modificar els criteris inicialment fixats pel Sistema Europeu de Comptes, i va 
establir-se que la capacitat/necessitat de finançament de les administracions públiques no pot veure’s 
afectada pels imports de impostos i cotitzacions socials, la recaptació de les quals sigui incerta.
El tractament en comptabilitat nacional com a conseqüència de la aprovació del citat Reglamento (CE) Nº 
2.516/2000, en comptabilitat nacional, el criteri per a la imputació dels ingressos fiscals i assimilats o 
directament relacionats amb ells i amb efecte en el dèficit públic, és el de caixa.
Per tant, a efectes de l’elaboració dels comptes de comptabilitat nacional, las rúbriques d’impostos es 
registren per l’import total realitzat en caixa a cada exercici, ja sigui de corrent o de tancats.
Aquest tractament s’aplica als ingressos comptabilitzats en els Capítols 1, 2 i 3 del Pressupost d’Ingressos 
de cada Corporació Local, i en concreto als conceptes d’impostos, taxes, preus públics, contribucions 
especials, recàrrecs, multes, sancions e interessos de demora, podent fer-se extensiu a altres conceptes no 
anomenats expressament quan s’observin diferències significatives entre els drets reconeguts i els 
cobraments efectius. Aquests criteris s’aplicaran igualment a aquells conceptes que, en termes de 
comptabilitat nacional, tenguin la consideració de impostos i apareguin registrats comptablement en altres 
capítols del Pressupost d’Ingressos.

AJUST PER RECAUDACIÓ APLICABLE A LA LIQUIDACIÓ DE 2018
(RECAUDACIÓ TOTAL MENYS ELS DRETS RECONEGUTS NETS)

RECAPTACIÓ ANY 2019
CAP. DRETS 

RECONEGUTS 2019  
AJUST PER 

RECAPTACIÓ 
2019
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I. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €  0,00 €
II. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €  0,00 €
III. 30.190,75 € 30.190,75 € 0,00 € 30.190,75 €  0,00 €

AJUST TOTAL  0,00 €

D’aquesta manera, els drets reconeguts en els capítols 1 a 7 del Pressupost d’Ingressos han estat suficients 
per a finançar les obligacions reconegudes amb càrrec als capítols 1 a 7 del Pressupost de Despeses per un 
import de 15.625,90 €, d’acord a allò assenyalat en l’article 16 del R.D. 1463/2007.
Així mateix els drets reconeguts en el capítol 8 d’Ingressos menys el 8 de despeses és de 0,00 €, i les 
obligacions reconegudes en el capítol 9 de despeses menys els drets reconeguts en el 9 d’ingressos és de 
0,00 €.

Cuadre d’ajustos:
  
 Concepte: Saldo no financer abans d’ajustos Import Liquidació 2018  

a Drets reconeguts Capítols 1 al 7 94.890,75 €  
b Obligacions reconegudes Capítols 1 al 7 79.264,85 €  
c= a-b Saldo no financer abans d’ajustos 15.625,90 €  

Identif.
Concepte: Estimació dels ajustos a aplicar als 

imports d’ingressos i despeses 
Importe Ajuste

a aplicar Observacions
GR000 Ajust per recaptació ingressos Capítol 1 0,00 €  
GR000b Ajust per recaptació ingressos Capítol 2 0,00 €  
GR000c Ajust per recaptació ingressos Capítol 3 0,00 €  
GR001 (+) Ajust per liquidació PTE - 2008 0,00 €  
GR002 (+) Ajust per liquidació PTE - 2009 0,00 €  
GR006 Interessos 0,00 €  
GR006b Diferències de canvi   
GR015 (+/-) Ajust per grau d’execució de la despesa  No aplicable en la Liquidació
GR009  Inversions realitzades per compte de la 

Corporació Local.(2)
  

GR004 Ingressos per Vendes d’Accions (privatitzacions)   
GR003 Dividends i Participació en beneficis   
GR016 Ingressos obtinguts del pressupost de la Unió 

Europea
  

GR017 Operacions de permuta financera (SWAPS)   
GR018 Operacions de reintegrament i execució d’avals   
GR012 Aportacions de Capital   
GR013 Assumpció i cancel·lació de deutes   
GR014 Despeses realitzades en l’exercici pendents 

d’aplicar al pressupost 0,00 €
 

GR008 Adquisicions con pagament ajornat   
GR008a Arrendament financer   
GR008b Contractes d’associació público privada (APP’s)   
GR010  Inversions realitzades per la corporació local per 

compte d’una altra Administració Publica (3)
  

GR019 Préstecs   
GR099 Altres (1)  

0,00 €
d Total d’ajustos a Liquidació de l’Entitat 0,00 €  
e=c+d Saldo no Financer després d’ajustos SEC                                                                                                               

Capacitat (+) o Necessitat (-) de Finançament 15.625,90 €  

Després de realitzar els ajustaments pertinents d’acord a les instruccions del ministeri d’hisenda es dedueix 
un superàvit en termes de comptabilitat nacional de 15.625,90 €.

SISÈ.- L’objectiu del pla econòmic financer va ser de 22.230,66 €, si bé no es va a arribar a aquest import 
sí es tanca el pressupost amb superàvit. 
A la vista de l’exposat s’ha d’informar favorablement el compliment de l’Objectiu d’Estabilitat 
Pressupostària CONSOLITAT marcat pel període 2018-2020 aprovat per Acord de Consell de Ministres 
pel qual es fixen els objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic pel conjunt d’administracions 
públiques i de cadascun dels seus subsectors pel període 2018-2020 i el límit de despesa no financera del 
pressupost de l’estat per 2019. 

L’interventor
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Norberto González Osorio.
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