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1.- Tràmit d’informe preceptiu
En compliment del que determina l’article 16 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
(en vigor en tot allò que no s’oposi a la Llei 2/2012, Orgànica d’Estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera)., l’òrgan interventor emet informe relatiu a l’avaluació del compliment de
l’objectiu d’estabilitat pressupostària amb motiu del compte general de l’entitat local, si bé
l’avaluació definitiva li correspon a la Intervenció general de l’Estat, s’informa l’expedient del
compte General als efectes de conèixer el grau de compliment dels objectius de dèficit en termes
de comptabilitat nacional.
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 aprovat mitjançant RD
1463/2007.
Pel que fa a les entitats definides a l’article 4.2 del citat Reglament, s’entén que es compleix
l’objectiu quan els seus respectius comptes de pèrdues i guanys es trobin en situació d’equilibri
financer.
Pel que fa a les entitats objecte d’anàlisi, les que pertanyen al Grup Administracions públiques és
conformat per les següents entitats:


Ajuntament de Reus



Organismes Autònoms:
 Institut Municipal d’Acció Cultural (fusionat amb l' Institut Municipal de Museus de Reus),
donant lloc a:
 Institut Municipal Reus Cultura
 Institut Municipal de formació i empresa
 Institut Municipal de Museus de Reus
 Agència de promoció de ciutat
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 Societats i entitats mercantils dependents









Hospital Sant Joan de Reus SAM
Gestió comarcal hospitalària SA
Gestió Integral sanitària i assistencial AIE
SAGESSA
Laboratori RCT SA
Reus Transport públic SA
Reus Esport i Lleure SA
Reus Serveis Municipals SA (classificada al 2015 per la IGAE i classificació confirmada
a data de febrer 2017 arrel de la revisió sol·licitada per la corporació)
 Reus Desenvolupament Econòmic SA (classificada al 2015 per la IGAE)
 Fundacions i Consorcis als quals s’atribueix la dependència a l’Ajuntament de Reus:








Fundació Sagessa Salut
Fundació recerca i docència
Fundació per a l'acció educativa (classificada al 2015 per la IGAE)
Fundació per a l'acció social (classificada al 2015 per la IGAE)
Fundació Privada IMFE Mas Carandell
Consorci del Teatre Bartrina
Consorci del Teatre Fortuny

D’acord al previst en la Disposició final segona ap. 4 de la LRSAL, que modifica la llei 30/1992 de
26 de novembre de règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
comú, s’inclou en l’anàlisi de l’Estabilitat el Consorci del Teatre Bartrina i Consorci del Teatre
Fortuny, ja que d’acord amb l’informe de classificació de l’IGAE s’han adscrit a l’Ajuntament de
Reus. Així mateix s’han adscrit a l’Ajuntament de Reus el Consorci d’Inversions Públiques, i del
Consorci de Promoció Turística, Comercial i Cultural de Reus Vitalitat, del qual no es disposa a la
data del present informe, de comptes degudament formulats i aprovats i no consta activitat i per
tant pendent de classificació en termes SEC.
Així mateix, les Fundacions dependents de l’Ajuntament de Reus i classificades per l’IGAE com
AAPP inicialment el març de 2013 i posteriorment en desembre de 2015, s’incorporen a l’anàlisi
de l’estabilitat pressupostària, i s'incorporen a l'expedient del Compte General de la corporació
d'acord amb la regla 48.1c) de l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre que s'aprova la
Instrucció del model normal de comptabilitat local. Aquestes són:






Fundació Privada IMFE Mas Carandell.
Fundació Privada Recerca, Docència i Form. Sanitari
Fundació Privada Sagessa-Salut
Fundació per a l'acció educativa
Fundació per a l'acció social

Pel que fa a les entitats dependents de l’Ajuntament de Reus en aplicació de l’article 2.2 de la
LOEPSF, entenent com a ingrés comercial el previst en els termes del sistema europeu de
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comptes nacionals i regionals (SEC-2010), es classifiquen les següents unitats institucionals
classificades com a societats no financeres1:
 CMQ Reus SA Classificada per la IGAE com a Soc. no financera el febrer de 2017. (En
l'exercici 2015 es portar a terme la fusió per absorció de COR SL, societat absorbida).
 Reus Mobilitat i Serveis (Classificada per l’IGAE com a Soc. no financera)
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, i amb la inclusió dels Consorcis del Teatre
Bartrina i Fortuny i de les Fundacions classificades per l’IGAE com a AAPP, tal i com s’ha exposat.
L’anàlisi realitzat en aquest exercici 2017 es fa a partir de les dades de l'aplicatiu del MHFP, relatiu
a la Liquidació de l'exercici 2017, que conté tota la informació relativa las ingressos no financers i
despeses no financeres així com els ajustos per operacions internes i ajustos de la cada una de
les entitats.
S'annexa el resum ens a ens de l'Informe de l'avaluació del resultat de l'estabilitat pressupostària
del Grup Administració Pública que presenta l'aplicatiu del MHAFP. A mode de resum s'annexa un
quadre amb les magnituds totals de l'informe actualitzat d'avaluació de l'Estabilitat Pressupostària
del Grup AAPP.
INGRESSOS NO FINANCERS AAPP 2017 (Cap. 1 a 7)......358.527.623,26€
DESPESES NO FINANCERES AAPP 2017 (Cap 1 A 7).......334.456.579,69€
Diferència Ingressos no financeres-Despeses no financeres: 24.071.043,57€
Cal practicar els ajustaments que consten al Manual del càlcul del dèficit en comptabilitat adaptat
a les corporacions locals, redactat per la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, els
ajustos proposats són els següents:

Concepte

Ajust per recaptació
ingressos Cap 1 a 3

Import a aplicar
(+/-)€
Observacions

-2.036.419,76

Es calcula com la diferència
entre DRN de corrents i la
recaptació líquida neta + la
recaptació líquida neta ex.
tancats

Càlculs
(DRN cap 1 a 3) - (Recaptació
corrents 1a 3) (Recaptació
tancats)
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Ajust per liquidació
PIE - 2008

71.211,11

Correspon a la devolució durant
2017 de la PIE negativa de 2008

Ajust per liquidació
PIE - 2009

277.621,38

Correspon a la devolució durant
2017 de la PIE negativa de 2009

Segons informació de Devolució
d’Ingressos indeguts de
liquidació del pressupost
Segons informació de Devolució
d’Ingressos indeguts de
liquidació del pressupost

Correspon a la compensació de
la PTE negativa de 2017 amb la
Liq. PTE de 2014

Ajust per compensació
PTE 2013
Dividends i
participació en
beneficis, op. UE,
SWAPS i reintegra i
execució d'avals

0,00

No s'han produït operacions
d'aquesta naturalesa durant
l'exercici

-

Ingressos per vendes
d'accions o
participacions

0,00

No s'han produït operacions
d'aquesta naturalesa durant
l'exercici

-

3.163.806,92

Si existeix diferències entre les
entitats pagadores i les
receptores, s'han de seguir els
criteris de les unitats pagadores

Es correspon a la diferència
entre ORN imputades al
pressupost de l'Ajuntament i els
ingressos comptabilitzats per les
entitats perceptores, preval el
criteri del pagador

Interessos i
diferències de canvi

0,00

No es necessari, donat que la
periodificació coincideix amb les
anualitats i no es preveu noves
operacions

-

Inversions amb
abonament total del
preu

0,00

No s'han produït operacions
d'aquesta naturalesa

-

Inversions per
pagament ajornat,
contractes de
col·laboració públicprivat

0,00

No s'han produït operacions
d'aquesta naturalesa

Inversions realitzades
per compte de la
corporació local

0,00

El saldo es corregeix, una
vegada realitzada la inversió,
amb un ajustament positiu, al ser
considerat en comptabilitat
nacional com operació financera

-

Inversions realitzades
per compte d'altres
administracions

0,00

No s'han produït operacions
d'aquesta naturalesa durant
l'exercici

-

Consolidació de
transferències entre
AAPP
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Aportacions de capital
a empreses públiques

0,00

No s'han produït operacions
d'aquesta naturalesa durant
l'exercici

Assumpció i
cancel·lació de deutes
d'empreses públiques

0,00

No s'han produït operacions
d'aquesta naturalesa durant
l'exercici

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

0,00

Variació del saldo del compte
413

(D) Total Ajustaments
SEC

-

El compte 413 no presenta saldo
ni a 1/1 ni a 31/12

+1.476.219,65€

(C + D) Capacitat de finan.(+) /
Necessitat de finan.(-)

25.547.263,22€

Percentatge sobre ingressos no
financers cap (+) nec (-)

7,13 %

Per tant, les entitats definides a l’article 4.1 del Reglament de la Llei d’Estabilitat pressupostària
aplicable a les entitats locals, compleixen l’objectiu d’estabilitat per a les entitats locals definit per a
l’exercici 2017, al presentar una capacitat de finançament, després dels ajustos proposats, per valor
de 25.547.263,22€, és a dir del 7,13 % dels recursos no financers.

Entitat

Ajustos
entitat

Ajustos op
internes

Nec (-)/Cap (+)
de
finançament

INF

DNF

dif INF - DNF

21.065.879,49

19.417.619,91

1.648.259,58

F. Recerca docència formació

41.598,17

41.044,88

553,29

553,29

F.IMFE Mas Crandell

552.192,52

537.533,57

14.658,95

14.658,95

F sagessa Salut

GINSA AIE

1.648.259,58

11.229.467,52

11.209.395,17

20.072,35

20.072,35

C. Teatre Fortuny

860.380,46

856.646,23

3.734,23

3.734,23

C. Teatre Bartrina

465.772,51

464.138,09

1.634,42

Ajuntament Reus

107.016.253,31

95.731.688,94

Institut Municipal Reus Cultura

2.300.230,93

2.061.009,44

239.221,49

-45.754,78

Agència de Promoció de ciutat

1.455.966,31

1.529.584,25

-73.617,94

-217,91

473.914,84

583.479,58

-109.564,74

2.693.939,46

2.574.629,55

119.309,91

Institut Municipal Acció cultural
Institut Municipal Formació i Empresa Mas
Carandell

1.634,42

11.284.564,37 -1.628.122,44

9.656.441,93
193.466,71
-73.835,85
-109.564,74

-13.492,14

105.817,77

Hospital Sant Joan SAM

129.813.691,73 132.166.679,52 -2.352.987,79

-2.352.987,79

Gestió Comarcal Hospitalària SA

20.504.365,36

20.592.158,18

-87.792,82

-87.792,82

Sagessa SA

2.819.109,08

2.270.071,04

549.038,04

549.038,04

Reus Desenvolupament Econòmic SA

8.489.307,00

5.082.773,37

3.406.533,63

Reus Transport Públic SA

2.712.453,00

2.669.061,19

43.391,81

Reus Esport i Lleure SA

3.343.369,61

3.059.189,84

Reus Serveis Municipals SA

28.678.248,00

F. Per a l'Atenció Social

5.197.136,63

F. Per a l'cció educativa

2.852.252,33

1.074.848,91

4.481.382,54

284.179,77

94.138,01

378.317,78

19.731.049,64

8.947.198,36

1.994.820,00

10.942.018,36

5.078.541,19

118.595,44

118.595,44

2.907.039,13

-54.786,80

-54.786,80

43.391,81
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Total

5.962.095,00

5.893.246,98

68.848,02

68.848,02

358.527.623,26 334.456.579,69 24.071.043,57 -1.687.587,27 3.163.806,92 25.547.263,22

6.2.- 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 dóna compliment a l’objectiu d’estabilitat quan, individualment considerades,
presentin els seus respectius comptes de pèrdues i guanys en situació d’equilibri financer.
Per tant, cal fer una anàlisi individual per a cadascuna de les entitats, que d’acord amb la Base
tercera d’execució del Pressupost i la classificació de la IGAE, resulten amb el següent detall:
REUS MOBILITAT I SERVEIS SA
Compte de pèrdues i guanys: Benefici

867.448,33€

CENTRE MQ REUS SA
Compte de pèrdues i guanys: Benefici

-181.553,27€

REUS MOBILITAT I SERVEIS SA presenta el compte de pèrdues i guanys en situació d’equilibri

financer i per tant presenta capacitat de finançament en termes d'estabilitat pressupostària.
L'entitat CMQ REUS SA presenta desequilibri financer. Aquest desequilibri s'explica principalment
en l'apartat 4.2 de la Memòria dels Comptes Anuals: " al 2017, l'entitat ha pres la decisió de fer un
trasllat de local de les actuals instal·lacions del carrer d'Antoni Gaudí. D'aquesta manera, es
portarà a terme un projecte de reforma de part de les instal·lacions de l'antic hospital ubicat al
carrer de Sant Joan de Reus. La planificació de les obres preveu que el trasllat efectiu es pugui
dur a terme en el darrer període de 2018. és per això que ha reestimat la vida útil dels elements
fixos, que considera que no seran traslladables fins a considerar la fi de la vida útil d'aquests,
l'exercici 2017. Aquest fet ha comportat que la partida d'amortització de l'exercici 2017 hagi
augmentat significativament i incideixi negativament en el resultat d'explotació de l'exercici."
Aquest desequilibri és conseqüència de l’adaptació al criteri seguit pels auditors de la societat,
amb la conseqüent regularització de l’exercici 2016, d’acord amb l’excepció a l’opinió de l’informe
d’auditoria de l’exercici 2016, que no s’ha reproduït en l’informe de 2017.
D'acord al previst a l'art. 24 del RD 1463/2007 de 2 de novembre pel que s'aprova el reglament
d'estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat financera i vigent en tot allò que no s'oposi a la LO
2/2012, i per tant requereix l'aprovació d'un Pla financer o de retorn a l'equilibri, d'eliminació de
pèrdues o aportació de beneficis en el termini de tres anys. Si aquest pla incorpora una dotació de
recursos no previstos en l'escenari d'estabilitat dels ens del grup classificats com AAPP, aleshores
haurà de presentar un Pla de sanejament per a l'aprovació del Ple, en el termini de tres mesos a
comptar des de la data d'aprovació dels comptes anuals per la Junta general.
Altres ens que la IGAE ha adscrit a l'Ajuntament de Reus però pendents de classificar en termes
SEC són:
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Fundació Oficial de la Fira de Reus
Consorci per Promoció Turística Comercial o Cultural de Reus Vitalitat.
En tots ells, no consta activitat i restant pendent a la data, la llur liquidació i dissolució.
3.- Conclusions
A la vista dels antecedents, s’observa, quant a l’avaluació del compliment de l’objectiu de dèficit
en termes de comptabilitat nacional, que les entitats compreses a l’article 4.1 del RD 163/2007
presenten capacitat de finançament.
Pel que fa a les entitats compreses a l’article 4.2 del RD 1463/2007:
Reus Mobilitat i Serveis SA presenta una situació d'equilibri financer.
Centre Mèdic Quirúrgic SA presenta desequilibri financer provocat per l'augment de la partida
d'amortització de l'exercici. Haurà d'elaborar i presentar un Pla financer de retorn a l'equilibri,
d'eliminació de pèrdues o aportació de beneficis en el termini de tres anys. Si aquest pla incorpora
una dotació de recursos no previstos en l'escenari d'estabilitat dels ens del grup classificats com
AAPP, aleshores haurà de presentar un Pla de sanejament per l'aprovació del Ple, en el termini de
tres mesos a comptar des de la data d'aprovació dels comptes anuals per la Junta general.
De l'avaluació d'aquest pla es conclourà la necessitat d'aprovació d'un pla de sanejament per part
del Ple de la corporació.
Per tant, s’emet el present informe, que amb les observacions anteriors, es sotmet a la
consideració del Ple.
Reus, a la data que consta al marge del document
L’Interventor general.
Baldomero Rovira López
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