Expedient: 623/2021

1.

ANTECEDENTS

L'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions
de subministrament d'informació que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, determina les obligacions
trimestrals de subministrament indicant que abans de l'últim dia del mes següent a la
finalització de cada trimestre de l'any s'ha de trametre la informació que es relaciona
a l'article 16 de la mateixa Ordre.
Per part de l'lGAE s'ha classificat la societat Baix Ebre Innova, SL com a
administració pública, per tant s'ha afegit la societat al perímetre de consolidació a
efectes d'estabilitat.
També s’ha afegit el Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià per
estar adscrit al Consell Comarcal del Baix Ebre

2.

FONAMENTS DE DRET

▪

Ordre Ministerial HAP/2015/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d'informació previstes en la LOEPSF (OM).

•

Llei Orgànica 2/2012,de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i Sostenibilitat
Financera (LOEPSF)

•

Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat de les
operacions comercials.

3.

INFORME

L'article 16 de l'Ordre HAP 2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de
27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera estableix que abans
de l'últim dia del mes següent a la finalització del trimestre caldrà trametre informació
relativa:

- a l'actualització i grau d'execució del pressupost així com la previsió de la seva
execució fins a la finalització de l'exercici, a les obligacions de tercers vençudes,
líquides, exigibles, no imputades a pressupost,

- a la informació trimestral relativa a informar en relació a les despeses pendents de
pagar,
-- a la informació que permeti relacionar el saldo resultat dels ingressos i despeses del
pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament,
- a l’actualització de l’informe de la intervenció del compliment de l’objectiu d’estabilitat,
de la regla de la despesa i del límit del deute
- a informació relativa a la plantilla de personal.
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Informe de subministrament d¹informació trimestral corresponent al segon
trimestre del 2021

Aquest informe s'emet amb la informació disponible a 31 de març de 2021. La
informació corresponent al Consell Comarcal del Baix Ebre i del Consorci per al
Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià s’ha extret de les dades que consten en
aquesta intervenció, la informació de Baix Ebre Innova, SL es la facilitada per la
societat.
Per la qual cosa, emeto el següent informe:
3.1. Personal
A data 30/06/2021 el Consell Comarcal del Baix Ebre, i la societat mercantil
classificada com a administracions públiques, tenen les plantilles de personal d'acord
amb la següent distribució :
Les variacions de personal produïdes en aquest trimestre, són les següents:
Les variacions de personal produïdes en aquest trimestre, són les següents:
Ens
Consell Comarcal del Baix Ebre

Altes
11

Baixes
17

Motiu
Altes:

- interinitat
- obra o servei

9
2

- fi contracte
- excedència

16
1

Baixes:

Consorci per al Desenvolupament
del Baix Ebre i Montsià
Baix Ebre Innova, SL

0

0

0

0

3.2.1. L’execució del pressupost d’ingressos, en termes acumulats, al final del segon
trimestre del 2021 és el que es detalla a continuació:
CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE
1. Exercici en curs:
Pressupost inicial d’ingressos:
Modificacions d’ingressos:
Pressupost definitiu d’ingressos:
Drets reconeguts:
Drets anul·lats:
Devolució d’ingressos:
Recaptació neta:
Drets pendents de cobrament:
2. Exercicis tancats :
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici:
Baixes:
Recaptació:
Drets pendents de cobrament al final de l’exercici:

19.725.837,68
2.176.509,16
21.902.346,84
6.738.778,62
2.287,34
2.287,35
5.238.963,81
1.499.814,81
4.682.901,09
12.067,64
2.922.631,46
1.748.201,99
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3.2. Indicadors pressupostaris

DEUTORS PENDENT DE COBRAMENT:
3.248.016,80
CONSORCI PER AL DESENVOLUPAMENT DEL BAIX EBRE I MONTSIÀ
1. Exercici en curs:
Pressupost inicial d’ingressos:
Modificacions d’ingressos:
Pressupost definitiu d’ingressos:
Drets reconeguts nets:
Recaptació neta:
Drets pendents de cobrament:

204.055,41
900,00
204.955,41
49.775,65
42.326,26
7.449,39

2. Exercicis tancats :
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici:
Baixes:
Recaptació:

29.148,79
0,00
7.748,79

Drets pendents de cobrament al final de l’exercici:

21.400,00

DEUTORS PENDENT DE COBRAMENT:

28.849,39

BAIX EBRE INNOVA, S.L.
Pressupost inicial d’ingressos:
Modificacions d’ingressos:

162.075,31
0,00

Pressupost definitiu d’ingressos:

162.075,31

Drets reconeguts nets:

267.724,71

L’execució del pressupost d’ingressos del Consell Comarcal del Baix Ebre s’ha
executat en un 30,77 % pel que fa a ingressos corrents mentre que els ingressos
tancats s’han executat en un 62,41 %

Les previsions de Baix Ebre Innova, S.L han sobrepassat els ingressos previstos en un
169.19 %.
Tots aquestes execucions suposen en termes consolidats un 31,69 %, per baix del 50
% que s’hauria d’obtenir a la meitat de l’exercici.
La baixa execució del pressupost d’ingressos del Consell Comarcal del Baix Ebre es
degut a que els ingressos de capítol 7 transferències de capital són subvencions o
convenis amb la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Tarragona els quals no
s’han percebut part dels ingressos corresponents i el capítol 9 passius financers són
previsions de préstecs que no s’han executat. El capítol 4 s’ha executat en un 34,93 %
la qual cosa es troba per baix de la previsió inicial d’ingressos d’acord amb la prestació
de serveis prestats.
El Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià presenta una execució
d’ingressos del 24.29 % atès que els convenis signats amb la Generalitat de Catalunya
es liquiden per mesos un cop justificat la despesa corrent i el conveni amb Diputació
de Tarragona que es justifica a finals de l’exercici.
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L’execució dels ingressos corrents del Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre
i Montsià en un 24,29 % i els tancats en un 26,58%

Pel que fa a l’execució de Baix Ebre Innova, S.L. suposa un 169,19 % dels ingressos
inicialment previstos degut a l’atorgament de més cursos dels previstos inicialment.
3.2.2. L’execució del pressupost de despeses, en termes acumulats, al final del segon
trimestre del 2021 és el que es detalla a continuació:
CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE
1. Exercici en curs:
Pressupost inicial de despeses:
Modificacions de despeses:
Pressupost definitiu de despeses:
Despeses autoritzades:
Despeses compromeses:
Obligacions reconegudes:
Despeses ordenades:
Pagaments realitzats:
Obligacions pendents de pagament:

19.725.837,68
2.176.509,16
21.902.346,84
8.023.123,61
8.023.123,61
7.467.303,14
6.117.737,35
6.117.737,35
1.349.565,79

2. Exercicis tancats :
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de l’exercici:
Baixes, anul·lacions, cancel·lacions:
Pagaments realitzats:
Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l’exercici:

2.617.885,98
0,00
2.592.753,88
25.132,10

CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:

1.374.697,89

CONSORCI PER AL DESENVOLUPAMENT DEL BAIX EBRE I MONTSIÀ
1. Exercici en curs:
Pressupost inicial de despeses:

204.055,41

Modificacions de despeses:

900,00
204.955,41

Obligacions reconegudes:

83.035,60

Despeses pagades:

74.096,36

Obligacions pendents de pagament:

8.864,24

2. Exercicis tancats :
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de l’exercici:
Baixes, anul·lacions, cancel·lacions:

0,00

Pagaments realitzats:

2.587,78

Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l’exercici:
CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:

BAIX EBRE INNOVA, S.L.
Pressupost inicial de despeses:
Modificacions de despeses:
Pressupost definitiu de despeses:
Obligacions reconegudes:

2.587,78

0,00
8.864,24

162.075,31
0,00
162.075,31
161.012,48
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Pressupost definitiu de despeses:

L’execució del pressupost de despeses del Consell Comarcal del Baix Ebre s’ha
executat en un 34,09 %, el del Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i
Montsià en un 40,51 % i el de Baix Ebre Innova en un 99,34 %
La baixa execució del pressupost de despeses del Consell Comarcal del Baix Ebre es
degut principalment a les despeses imputades en el capítol 6 d’inversions, amb una
execució del 4,76 %,. La resta d’execució de despeses es troba lleugerament per baix
de la previsió realitzada en el pressupost.
El Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià s’ha executat en un 40,51
% la qual cosa ens indica un bon desenvolupament a finals de trimestre per baix del
previst.
Baix Ebre Innova, S.L. ha executat un 99,34 % degut a una major realització de cursos
que s’hauran de reflectir en el pressupost previst mitjançant una modificació.
3.2.3 La situació de la tresoreria al final del segon trimestre del 2021 és la següent:

La tresoreria evidencia un alt grau d’utilització de les pòlisses concertades per import
d’1.800.000,00 € degut a la diferència entre el pendent de pagament d’exercicis
tancats que és de 25.132,10 € i el pendent de cobrament que és d’1.748.201,99 €.
També hi ha un desfasament de 878.773,54 € més de despeses pagades del
pressupost corrent.
La utilització de la pòlissa és necessària per al compliment del PMP encara que en el
que portem d’exercici no s’ha aconseguit arribar a l’objectiu fixat per la normativa del
màxim de 30 dies degut a l’endarreriment en el pagament de certes factures per les
tensions puntuals de tresoreria motivades per la manca de previsions en els ingressos
ja que la Generalitat no programa amb suficient antelació.
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CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE:

CONSORCI PER AL DESENVOLUPAMENT DEL BAIX EBRE I MONTSIÀ

La tresoreria de l’exercici, de moment, és suficient per fer front als pagaments
mensuals sense haver de recórrer als avançaments del Consell Comarcal.
3.3. Morositat
Els períodes mitjos de pagament són els següents:
Pagos realizados en el periodo
Periodo Medio
Pagos Dentro Periodo
Pagos Fuera Periodo
Pago (PMP) (días) Número de Pagos Importe Total
Número de Pagos Importe Total

Cm. Baix Ebre

42,04

320

720.330,78

7

Baix Ebre Innova, S.L.

23,21

79

71.353,15

0

-

C. Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià

15,93

7

1.290,87

0

-

Entitat
Cm. Baix Ebre
Baix Ebre Innova, S.L.
C. Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià

Entidad

644.426,20

Interessos de demora pagats
en el període
Nombre de
Import Total
pagaments
0
0
0
0
0
0

Facturas o Documentos Justificativos Pendientes de Pago al Final del Periodo
Periodo Medio
Dentro Periodo Legal Pago
Fuera Periodo Legal Pago
Pago Pendiente Número de Operaciones Importe Total Número de Operaciones Importe Total

Cm. Baix Ebre

38,02

31

228.252,74

0

0

Baix Ebre Innova, S.L.

26,89

29

17.784,66

0

0

0

0

C. Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià

0

Perídoes PMP inclosos
Segon trimestre 2021

0

-

PMP (días)
32,36

El període mitjà de pagament corresponent al segon trimestre de 2021 supera el
termini establert per la llei 3/2004 de 29 de desembre, per la qual s’estableixen les
mesures contra la morositat en operacions comercials, que fixa aquest rati en 30 dies.
Aquest fet s’ha originat per la manca de tresoreria suficient per fer front a les despeses
compromeses.
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Entidad

3.4. Indicadors comptabilitat nacional
Sobre l’objectiu d’estabilitat pressupostària, compliment de la regla de la despesa i
límit del deute viu:
3.4.1. D'acord amb les previsions de liquidació s'obté al tancament de l'exercici una
capacitat de finançament.

Entidad

09-43-003-RR000 Cm. Baix
Ebre

Ingreso

Gasto

no financiero
(1)

no financiero
(1)

21.067.734,34

21.834.205,84

Ajuste S. Europeo Cuentas
(2)

Financ.
Entidad

Ajustes

Ajustes por

propia
Entidad

operaciones
internas

-8.457,63

Capac./Nec.

0

-774.929,13

3.4.2. La Regla de la despesa calculada d'acord amb les previsions de tancament a 31
de desembre, es preveu que es compleix la regla de la despesa.

GR000
GR000b
GR000c
GR001
GR002
GR002b
GR006
GR006b
GR015
GR009
GR004
GR003
GR016
GR017
GR018
GR012
GR013
GR014
GR008
GR008a
GR008b
GR010
GR019
GR020
GR021

Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 1
Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 2
Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 3
(+)Ajuste por liquidacion PTE - 2008
(+)Ajuste por liquidacion PTE - 2009
(+/-) Ajuste por liquidación PTE de ejercicios
distintos a 2008 y 2009
Intereses
Diferencias de cambio
(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto
Inversiones realizadas por Cuenta de la Corporación
Local (2)
Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)
Dividendos y Participacion en beneficios
Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union
Europea
Operaciones de permuta financiera (SWAPS)
Operaciones de reintegro y ejecucion de avales
Aportaciones de Capital
Asunción y cancelacion de deudas
Gastos realizados en el ejercicio pendientes de
aplicar a presupuesto (cuenta 413 según Orden
HAC/1364/2018)
Adquisiciones con pago aplazado
Arrendamiento financiero
Contratos de asociacion publico privada (APPs)
Inversiones realizadas por la corporación local por
cuenta de otra Administracion Publica (3)
Prestamos
Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a
presupuesto
Consolidación de transferencias Con otras

0,00
0,00
-8.457,63
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
1.007.725,66

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Estimación de los
ajustes
Concepto: Estimación del Resultado
Importe Ajuste
a aplicar a los
operaciones no financieras del ejercicio (Cap 1
aplicado al saldo
importes
Identificador
a 7 de Ingresos - Cap 1 a 7 de Gastos) a final presupuestario inicial
de ingresos y
del ejercicio
2021 (+/-)
gastos a
final del
ejercicio.

GR99
Total

Administraciones Públicas
Otros (1)
Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad

0,00
999.268,03

0,00
0,00

3.4.3. Les dades d'endeutament es reflecteixen en els quadres següents:
Dades a 30 de juny de 2021
DEUTE VIU A
FINAL DEL
TRIMESTRE
VENÇUT

CONCEPTE
Deutes a curt termini ( operacions de
tresoreria )

927.965,57

Deutes a llarg termini ( operacions
amb entitats crèdit )

101.439,08

VENCIMENTS PREVISTOS 3r TRIMESTRE
2021
JULIOL

AGOST

SETEMBRE

5.020,82

0,00

0,00

Previsions a 31 de desembre de 2021 i previsió dels propers 10 anys
Amortitzacions previstes

Préstec inversions 2007 ( LA CAIXA )
Nou préstec CITBE
Préstecs inversions 2021

IMPORT
CONCERTAT
150.253,02
160.000,00
374.944,00

2022
2023
2024
10.016,87
0,00
0,00
20.243,62 20.386,53 20.530,44

2025
0,00
5.155,21

2026
0,00
0,00

2027
0,00
0,00

2028
0,00
0,00

2029
0,00
0,00

2030
0,00
0,00

2031
0,00
0,00

37.494,40 37.494,40 37.494,40 37.494,40 37.494,40 37.494,40 37.494,40 37.494,40 37.494,40 37.494,40
67.754,89 57.880,93 58.024,84 42.649,61 37.494,40 37.494,40 37.494,40 37.494,40 37.494,40 37.494,40

4.

CONCLUSIONS

La Corporació no compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària. Aquest incompliment
és solament informatiu degut a la suspensió de les regles fiscals per als exercicis 2020
i 2021.
En relació a l’objectiu del deute viu, el nivell d’endeutament previst a 31 de desembre
de 2021 considerant una total disposició de les pòlisses actuals i la concertació dels
préstecs previstos en el pressupost s'estima de l’11,75 %.
No es compleix el període mig de pagament a proveïdors.
L'execució dels pressupostos de manera general està per baix de les previsions
definitives excepte en el cas de Baix Ebre Innova que s’haurà d’adaptar el pressupost
a l’execució real.
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El Consell Comarcal, en termes acumulats al segon trimestre de 2021, es preveu que
incompleixi l’objectiu d’estabilitat pressupostària i la regla de la despesa al tancament
de l’exercici. No obstant això, el compliment dels objectius dependrà del ritme
d’execució de les inversions i actuacions finançades amb subvencions finalistes.

