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1.- Tràmit d’informe preceptiu
Verificació del compliment de la regla de la despesa. Per aplicació de l’art.12 de la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
(LOEPSF), la despesa computable no ha de superar la taxa de referència de
creixement del PIB a mig termini de l’economia espanyola. Reproduïm la normativa de
referència:

Art.12. “Regla de la despesa.

La variació de la despesa computable de l’Administració Central, de les
Comunitats Autònomes i de les Corporacions Locals, no podrà superar la taxa
de referència de creixement del Producte Interior Brut de mig termini de
l’economia espanyola.

No obstant, quan existeixi un desequilibri estructural en els comptes públics o
un deute públic superior a l’objectiu establert, el creixement de la despesa
pública computable s’ajustarà al camí establert en els respectius plans
econòmics financers i de reequilibri previstos en els articles 21 i 22 d’aquesta
llei.

S’entendrà per despesa computable als efectes previstos en l’apartat anterior,
les despeses no financeres definits en termes del Sistema Europeu de
Comptes Nacionals i Regionals, exclosos els interessos del deute, la despesa
no discrecional en prestacions per atur, la part de la despesa finançada amb
fons finalistes procedents de la Unió Europea o d’altres Administracions
Públiques i les transferències a les Comunitats Autònomes i a les Corporacions
Locals vinculades als sistemes de finançament.

Correspon al Ministeri d’Economia i Competitivitat calcular la taxa de referència
de creixement del Producte Interior Brut de mig termini de l’economia
espanyola, d’acord amb la metodologia utilitzada per la Comissió Europea en
aplicació de la seva normativa. Aquesta taxa es publicarà en l’informe de
situació de l’economia espanyola al que es refereix l’article 15.5 d’aquesta llei.
Serà la referència a tenir en compte per l’Administració Central i cada una de
les Comunitats Autònomes i Corporacions Locals en l’elaboració dels seus
respectius Pressupostos.

Quan s’aprovin canvis normatius que suposin augments permanents de la
recaptació, el nivell de despesa computable resultant de l’aplicació de la regla
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en els anys que s’obtinguin els augments de recaptació podrà augmentar en la
quantitat equivalent."

2.- Avaluació del compliment de l'objectiu de la Regla de la Despesa

Per avaluar el compliment de l'objectiu de la regla de la despesa de la liquidació del
pressupost de l'exercici 2018, la base de càlcul que utilitzarem serà la liquidació
aprovada del pressupost de l'any 2017, amb la corresponent homogeneïtzació dels
ens integrants del grup consolidat.

La taxa que fa referència l'art. 12.3 de la LO2/2012, per a per a l'any 2018, és del
2,4%.
Pel que fa a les entitats objecte d’anàlisi, són les que pertanyen al Grup
Administracions públiques i que és conformat per les següents entitats:


Ajuntament de Reus



Organismes Autònoms:
 Institut Municipal Reus Cultura
 Institut Municipal de Formació i Empresa
 Agència de Promoció de Ciutat

 Societats mercantils dependents










Hospital Sant Joan de Reus SAM
Gestió comarcal hospitalària SA
Gestió Integral sanitària i assistencial AIE
SAGESSA
Laboratori RCT SL
Reus Serveis Municipals SA
Reus Desenvolupament Econòmic SA
Reus Transport Públic SA
Reus Esport i Lleure SA

Atès el previst en la Llei 40/2015 d'1 d'octubre de Règim Jurídic, en concret en el seu
capítol VI, s’inclou en l’anàlisi de la Regla de la Despesa, el Consorci del Teatre
Bartrina, i el Consorci del Teatre Fortuny ja que d’acord amb l’informe de classificació
de l’IGAE s’han adscrit a l’Ajuntament de Reus i classificat com Administracions
Públiques, en termes SEC. Així mateix s’ha adscrit a l’Ajuntament de Reus el 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. En tot cas,
no consta activitat ni consta classificació per part de l'IGAE.
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Així mateix, les Fundacions dependents de l’Ajuntament de Reus i classificades per
l’IGAE com AAPP, també s’incorporen a l’anàlisi de la regla de la Despesa, aquestes
són:





Fundació Privada IMFE Mas Carandell.
Fundació Privada Recerca, Docència i Formació en l'àmbit Sanitari
Fundació Privada Sagessa-Salut
Fundació Educativa i Social (abans Fundació per a l'acció educativa),
escriptura de data 31/10/2018.
 Fundació per a l'Acció Social
Així mateix s’ha adscrit a l’Ajuntament de Reus La Fundació Oficial Fira de Reus, de la
que no es disposa a la data del present informe de comptes degudament formulats i
aprovats. En tot cas, no consta activitat ni consta classificació per part de l'IGAE. Resta
pendent d'adscripció i classificació la Fundació Rego, i que en aquest període transitori
el MHAFP preveu que la informació a rendir la lliuri l'Ajuntament de Reus.
La despesa computable serà la no financera, exclosos els interessos del deute, la part
de la despesa finançada amb fons finalistes procedents d’altres Administracions
Públiques i transferències vinculades als sistemes de finançament de les Corporacions
Locals i +/- els ajustos que estableix la “Guia per la determinació de la Regla de la
despesa de l’article 12 de la Llei 2/2012 Orgànica d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera per a les Corporacions Locals”, de la IGAE, a la qual aplicarem
la taxa de referència de creixement del PIB a mig termini de l’economia espanyola i, si
s’escau, afegirem els increments normatius amb caràcter permanent i anàlogament les
disminucions de recaptació avalades per canvis normatius, així mateix s'incorpora a
l'anàlisi la disminució de la despesa computable de l'exercici 2018, per import de
2.600.686,80 euros, d'acord amb el RDL 1/2018 de 23 de març que prorroga DA 6
LOEPSF que va introduir la LO 9/2013 de 20 de desembre.

Determinació del compliment de la regla de la despesa, amb el càlcul de la liquidació
2018 a efectes d'homogeneïtat, d'acord amb els ens integrants definits per l'àmbit
subjectiu de l'exercici 2018 i d'acord amb el càlcul de l'aplicatiu del MHAFP
corresponent a la liquidació de l'exercici 2018:

Concepte

Despesa computable sense Inversions financerament.
sostenibles (IFS) Liquidació MHAFP 2017 A
Despesa en IFS 2017 B

INFORME
COMPLIMENT DE
LA REGLA DE LA
DESPESA
259.700.066,91

-324.555,01

(A-B)*(1+Taxa de ref. de creixement del PIB 2018, del 2,4%) C

265.600.524,18

Augments / Disminució art. 12.4 permanents recaptació D

7.824.670,77

Despesa en IFS 2018 E

-2.600.686,80
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Límit de la Regla de la despesa C+D=F

273.425.194,95

Despesa computable Liquidació 2018 G (Restada E)

272.803.543,37

Diferència entre Límit de la Regla de la Despesa i Despesa
Liquidació 2018 G-F
% Increment de la despesa computable 2018/2017

621.651,55
5,18

Atès que la diferència entre el Límit de la Regla de la despesa i la despesa computable
de la liquidació 2018 és positiva, la corporació compleix l'objectiu de la regla de la
despesa d'acord amb la LO 2012.

Conclusió

La liquidació del Pressupost 2018 de l’Ajuntament de Reus i els seus ens dependents
Grup AAPP, compleix l'objectiu de la regla de la despesa.
Per tant, s’emet el present informe, que amb les observacions anteriors, es sotmet a la
consideració del Ple.
Tot el que s'informa als efectes oportuns.
Reus, a la data de la signatura electrònica d'aquest document.
L’Interventor general

AJUNTAMENT DE REUS
HISENDA
Intervenció
Baldomero Rovira López
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