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INFORME relatiu A L'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I 
SOSTENIBILITAT FINANCERA en la Liquidació del Pressupost 2021 

 

 
 
               Sant Boi de Llobregat,  7 de juliol de 2022 
 
Formulada la liquidació del Pressupost de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, de conformitat amb l'article 191.3 
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals i l'article 90 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'Abril, aquesta Intervenció, en virtut de les atribucions de control 
establertes a l'article 213 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i desenvolupades al Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim 
jurídic de control intern en les entitats del Sector Públic Local i en atenció a les facultats recollides a l'article 4.1.b).6º 
del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local 
amb habilitació de caràcter nacional, emet el següent  informe. 
 
Havent estat aprovat l’expedient de liquidació del Pressupost de 2021 en data 11 d’abril, amb posterioritat s’ha 
detectat un error que afectava a l’execució del pressupost d'ingressos, concretament els drets reconeguts del capítol 9  
i a l’estat del Romanent de tresoreria. 
Tenint en compte que s’estava en procès de formació del Compte General i encara no s’havia procedit a la seva 
aprovació, s’ha considerat procedent rectificar el decret que aprovava la Liquidació del Pressupost modificant els 
estats comptables/pressupostaris afectats. 
 
El present informe és definitiu, i incorpora les dades correctes. 
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1. ASPECTES PREVIS 

Aquest informe s’elabora juntament amb l’informe de la liquidació del pressupost de l’exercici 2021 per tal d’avaluar 
els principis d’estabilitat pressupostària, de la sostenibilitat financera i del seguiment de la variació de la despesa 
computable atenent allò establert a la Llei 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i 
tenint en compte que les regles fiscals per a l’exercici 2021, estaven suspeses (Consell de Ministres de 6 d’octubre de 
2020 i del Congrés dels Diputats de 20 d’octubre de 2020).  

 
2. ABAST DE L’INFORME i ÀMBIT SUBJECTIU 

 
S’avaluarà els principis d’estabilitat pressupostària, de la sostenibilitat financera i del seguiment de la variació de la 
despesa computable de la liquidació de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat de l’exercici 2021 així com dels seus ens 
depenents i a nivell consolidat.  Els agents que constitueixen l'Administració Local, segons estableix l'article 2.1 de la 
LOEPSF és el propi Ajuntament de Sant Boi, i la  resta d'unitats, societats i ens depenents de l’Ajuntament, en virtut de 
l'article 2.2 de la LOEPSF, serien CORESSA  (AAPP),  IGUALSSOM, SRL (AAPP) i  CLAUS, SA (no financera), no consolidant 
aquesta darrera. 
 
Tal i com explica la Sindicatura de Comptes de Catalunya al seu informe 29/2021, per avaluar el compliment dels 
objectius fixats per la LOEPSF, cal determinar en primer lloc l’àmbit subjectiu d’aplicació de la normativa i la 
classificació de l’entitat com a administració pública o no. Així, pel que fa al sector públic local, les unitats que 
l’integren s’agrupen de la manera següent:  
 

• El grup d’ens classificats (sectoritzats en terminologia del Ministeri d’Hisenda) com administració pública, 
format per la mateixa entitat local, els organismes autònoms dependents i els altres ens dependents (en 
termes de control efectiu) que no es financen majoritàriament amb ingressos de mercat.  
 
• El grup d’ens no classificats com a administració pública, que el conformen els ens dependents que es 
financen majoritàriament amb ingressos de mercat.  

 
El Ministeri d’Hisenda disposa de l’Inventari d’ens del sector públic local, on consten, per a cada ens local de base 
territorial, tots els organismes, entitats, institucions, consorcis i societats mercantils; vinculats, dependents o 
participats, independentment del percentatge de participació. En aquest inventari s’identifica, als efectes de la 
normativa sobre estabilitat, la classificació sectorial –com a administració pública o no– de cada ens dependent per 
control efectiu. 
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Un cop determinat l’àmbit subjectiu, format pels ens que constitueixen el sector públic local i que s’integren en 
l’inventari esmentat, que com hem vist a la taula anterior, estan incloses les tres empreses municipals, l’avaluació del 
compliment dels objectius s’ha de fer de forma diferenciada per als dos grans grups d’ens esmentats i de la manera 
següent:  
 
• Per als ens inclosos en el perímetre de consolidació format per l’entitat principal i els seus ens dependents 
classificats com a administracions públiques, l’avaluació s’ha de fer en termes de capacitat o necessitat de 
finançament de manera consolidada. Per tant, la consolidació s’efectuarà entre l’Ajuntament de Sant Boi, CORESSA i 
IGUALSSOM, SL.  
 
• Per a la resta d’ens dependents no classificats com a administració publica, l’avaluació s’ha de fer individualment i 
en termes d’equilibri financer. Per tant, seria el cas de la Companyia Local d’Actuacions Urbanístiques Santboianes, 
S.A. (CLAUS). 

 
Cal considerar que donat que no disposem dels comptes anuals auditats definitius en el cas de Igualssom, ens 
basarem en les dades provisionals dels comptes auditats donat que es pressuposa que no variarà significativament 
respecte els imports auditats. No obstant, es considera que son dades provisionals. En el cas de Coressa i Claus, si que 
disposem dels comptes definitius auditats. 

 
Els indicadors fixats per la normativa per verificar el compliment de l’estabilitat pressupostària i la sostenibilitat 
financera no s’obtenen directament dels comptes anuals de l’entitat, sinó que, a partir de les dades comptables 
elaborades amb principis i criteris de comptabilitat pressupostària o financera, segons sigui el cas, s’han de fer una 
sèrie d’ajustaments amb la finalitat d’adaptar la informació als criteris de comptabilitat nacional, segons el Sistema 
europeu de comptes nacionals i regionals (SEC). 
 
Respecte al que s’ha exposat en el paràgraf anterior, el Ministeri d’Hisenda, a través de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat (IGAE), va publicar el Manual de càlcul del dèficit en comptabilitat nacional adaptat a les 

corporacions locals (1a edició) i la Guia per a la determinació de la regla de la despesa per a les corporacions locals 

(3a edició, de novembre del 2014), on s’especifiquen els principals ajustaments a realitzar i els criteris i la metodologia 
a emprar per calcular els indicadors referits a l’estabilitat pressupostària i a la regla de la despesa, respectivament.  
 
 

3.  FONAMENTS DE DRET 
 

• Articles 191 a 193 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de las Hisendes Locals (TRLRHL). 

• Articles 89 a 105 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol 
sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. 
(RD500/90) 

• Article 4 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris 
d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional. 

• Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF).Ordre 
EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats Locals.  

• Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic. 

• Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de Desplegament de la Llei 
18/2001, e 12 de novembre, d'Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals (reglament). 

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

• Reial Decret 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, en la seva aplicació a les Entitats Locals. 
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• Manual de càlcul del Dèficit en Comptabilitat Nacional adaptat a les Corporacions Locals, publicats per la 
Intervenció General de l'Administració de l'Estat, Ministeri d'Economia i Hisenda. 

• Resolució Consell de Ministres, de 7 de juliol de 2017, pel qual s'adequa l'objectiu d'estabilitat pressupostària 
per als exercicis 2018, 2019 i 2020. 

• Acord del Consell de Ministres de 6 d'octubre de 2020, sobre el compliment dels objectius d'estabilitat 
pressupostària, deute públic i regla de la despesa. 

 
 

4. FETS 
 
La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril , d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, publicada en el Butlletí 
Oficial de l'Estat de data 30 d'abril de 2012, estableix el principi de l'Estabilitat Pressupostària com a principi rector 
que vincularà a tots els poders públics. 
 
L'elaboració, aprovació i execució dels Pressupostos i la resta d'actuacions que afectin a les despeses o ingressos de les 
Entitats Locals es sotmetran als principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, coherent amb la 
normativa europea, i de conformitat amb allò que preveuen els articles 3, 4, 11, 12 i 13 de la LOEPSF. 
 
S'entén per Estabilitat Pressupostària de les Administracions públiques la situació d'equilibri o superàvit estructural. 
D'acord amb allò establert a l'article 11.3 i 11.4 de LOEPSF, les corporacions locals no podran incórrer en dèficit 
estructural, definit com dèficit ajustat del cicle, net de mesures excepcionals i temporals, raó per la qual hauran de 
mantenir una posició d'equilibri o superàvit pressupostari. 
 
Segons estableix l'article 12 de la LOEPSF, la variació de la despesa computable no pot superar la taxa de referència de 
creixement del Producte Interior Brut de mitjà termini de l’economia espanyola.  
S’entén per despesa computable els usos no financers definits en termes del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i 
Regionals, exclosos els interessos del deute, la part de la despesa finançada amb fons finalistes de la Unió Europea o 
d’altres administracions i les transferències vinculades als sistemes de finançament. 
 
S'haurà de complir el principi de sostenibilitat financera, entès com la capacitat per a finançar compromisos de 
despeses presents i futurs dins dels límits de dèficit i deute públic. 
 
La Disposició derogatòria única de la LOEPSF, deroga totes aquelles disposicions que s'oposin a allò previst en aquesta 
Llei orgànica. 
 
El Reial Decret 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, en la seva aplicació a les entitats locals determina en el seu article 
16.2 que:   
 
La Intervención local elevará al Pleno un informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la propia entidad 

local y de sus organismos y entidades dependientes. El informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará 

a los previstos en los artículos 168.4, 177.2, y 191.3 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, 

referidos, respectivamente, a la aprobación del presupuesto general, a sus modificaciones y a su liquidación. El 

Interventor local detallará en su informe los cálculos efectuados y los ajustes practicados sobre la base de los datos de 

los capítulos 1 a 9 de los estados de gastos e ingresos presupuestarios, en términos de Contabilidad  Nacional, según el 

Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales. 

 
L'Interventor de l'entitat local detallarà en el seu informe els càlculs efectuats i els ajustaments realitzats sobre la base 
de les dades dels capítols 1 al 9 dels estats de despeses i ingressos pressupostaris, en termes de Comptabilitat 
Nacional, segons el sistema Europeu de Comptes Nacionals o Regionals. 
 



                                                                                                                 
 
 
 

 
 

ÀREA D’ALIANCES, INNOVACIÓ I GOVERN INTERN 
INTERVENCIÓ GENERAL 
 

 

 

Pàgina 5 de 19  

 

L'Interventor comprovarà que els usos no financers no superen la taxa de referència del producte interior brut, una 
vegada descomptats els interessos del deute, les transferències finalistes d'administracions públiques i les 
transferències vinculades als sistemes de finançament. 
 
L'Interventor avaluarà la capacitat per finançar els compromisos presents i futurs dins dels límits de dèficit i deute 
públic, de conformitat amb allò que estableix la normativa europea i la Llei Orgànica d'Estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera. 
 
L'equilibri pressupostari es desprèn de la comparació dels capítols 1 al 7 del pressupost de despeses i dels capítols 1 al 
7 d'ingressos. L'objectiu d'estabilitat pressupostària s'identificarà amb una situació d'equilibri o superàvit estructural. 
 
L'incompliment del principi d'estabilitat comportarà l'elaboració d'un Pla Econòmic i Financer de conformitat amb allò 
que estableixen els articles 21 i 23 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat i Sostenibilitat Financera. 
 
No obstant, en la  sessió plenària celebrada el 20 d'octubre de 2020 al Congrés dels Diputats, i com a conseqüència de 
l'acord del Consell de Ministres de 6 d'octubre, que sol·licitava l'apreciació de l'actual  situació extraordinària 
d'emergència i s'invocava a la consideració de l'establert a l'article 135 de la Constitució,  i en coherència amb el 
previst a l'article 11.3 de la LOEPSF, van quedar suspesos de forma extraordinària, els objectius d'estabilitat 
pressupostària, deute públic i regla de la despesa durant els exercicis 2020 i 2021. 
 
Per tant, en cas d'incompliment de l'estabilitat pressupostària no seran d'aplicació les mesures previstes a la llei, i no 
s'haurà d’aprovar un Pla Econòmic Financer. 
 
Malgrat que la suspensió de les regles fiscals implica que el seu compliment no s'ha de tenir en compte ni en 
l'elaboració del pressupost, modificacions ni a la liquidació corresponent als exercicis 2020 i 2021, això no suposa la 
suspensió de l'aplicació de  la LOPSF, i per tant, per mantenir els controls i que no es renuncia a la prudència en la 
gestió financera, la Intervenció ha de continuar informant sobre l'avaluació de l'estabilitat financera en termes de 
capacitat o necessitat de finançament conforme al SEC-10 i de la sostenibilidat financera en termes de deute financer. 
 

 
 

5. ASPECTES CONCRETS 
 
5.1. Estabilitat Pressupostària 
 
5.1.1 Estabilitat Pressupostària de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 
 
Per tal de calcular l’estabilitat pressupostària, cal partir del saldo d’operacions no financeres, calculat d’acord a les 
normes pròpies de la comptabilitat pressupostària (diferència entre els imports pressupostats als capítols 1 a 7 de 
l’estat d’ingressos i els mateixos capítols de l’estat de despeses) i, posteriorment, efectuar diversos ajustaments en el 
saldo pressupostari no financer, per obtenir el saldo en termes SEC 2010, d’acord amb el Reglament (UE) 549/13 del 
Parlament Europeu i, del Consell, de 21 de maig de 2013, relatiu al Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals 
de la Unió Europea, i el Manual del Càlcul del dèficit en comptabilitat nacional adaptat a les corporacions locals, 1ª 
edició elaborat per la IGAE així com la 3a edició, de la “Guia per a la determinació de la Regla de la despesa per les 
corporacions locals”. 
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Capacitat o Necessitat de finançament del pressupost 
 

 
 
 

AJUSTOS EN TERMES DE COMPTABILITAT NACIONAL  

Concepte 

Import Ajust a aplicar al 
saldo pressupostari 2021 

(+/-) 

1.- Ajust per recaptació capítol 1                                 758.096,55     

2.- Ajust per recaptació capítol 2 -                               159.931,69     

3.- Ajust per recaptació capítol 3                                    71.739,36     

4.- Ajust per liquidació PIE-2008                                    53.046,60     

5.- Ajust per liquidació PIE-2009                                 213.214,32     

6.- Meritament d'interessos                                                   -

7.- Diferències de canvi                                                   -

8.- Inexecució                                                   -

9.- Inversions realitzades per compte de la Corporació Local                                                   -

10.- Ingressos per venda d'accions                                                   -

11.- Dividends i Participació en beneficis                                                   -

12.- Ingressos obtinguts del pressupost de la Unió Europea                                                   -

13.- Operacions de permuta financera SWAPS                                                   -

14.- Operacions de reintegrament i execució d'avals                                                   -

15.- Aportacions de capital                                                   -

16.- Assumpció i cancel·lació de deutes                                                   -

17.- Despeses pendents d'aplicar a pressupost                                    41.929,62     

18.- Adquisicions amb pagament ajornat                                                   -

19.- Arrendament financer                                                   -

20.- Contractes d'associació público privada                                                   -

21.- Inversions realitzades per la Corporació Local per 
compte d'altra AP                                                   -
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22.- Préstecs                                                   -

23.- Devolucions d’ingressos pendents d’aplicar al pressupost                          -49.060,27

24.- Altres                                                   -

Total ajustos a Pressupost de l'Entitat 929.034,49 

 
 

CONCEPTES IMPORTS 

a) Ingressos capítols. I a VII pressupost 
corrent 91.818.285,08

b) Despeses capítols I a VII pressupost 
corrent 88.887.643,95

TOTAL (a – b) 2.930.641,13

   

c) AJUSTOS 929.034,49

   

e) TOTAL CAPACITAT/NECESSITAT DE 
FINANÇAMENT(a - b + c) 3.859.675,62

 
 
 
5.1.1.1 Explicació dels ajustos SEC 
 
A continuació, s’exposen els ajustos utilitzats per calcular la capacitat/necessitat de Finançament i s’explica la 
metodologia emprada de forma detallada atenent les explicacions del Manual del Càlcul del dèficit en comptabilitat 
nacional adaptat a les corporacions locals, 1ª edició elaborat per la IGAE.  

 
 

• Explicació i motivació d’ajustos que si apliquem en la liquidació del pressupost de l’exercici 2021 

 
• Ajustos per recaptació d’ingressos de capítol 3. 

 
Tal i com explica a l’apartat” III.1. Registro en contabilidad nacional de impuestos, cotizaciones sociales, tasas y otros 

ingresos” de la IGAE, com a conseqüència de l'aprovació del Reglament (CE) Núm. 2.516/2000, a la comptabilitat 
nacional, per tal d'evitar l'efecte sobre el dèficit públic dels ingressos meritats i no cobrats, 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 l'efecte de l'elaboració dels comptes de comptabilitat nacional, els 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 als Capítols 1, 2 i 3 del Pressupost d'Ingressos de cada Corporació Local, i en concret als conceptes de 
impostos, taxes, preus públics, contribucions especials, recàrrecs, multes, sancions i interessos de demora, podent fer-
se extensiu a altres conceptes no esmentats expressament quan s'observen diferències significatives entre els drets 
reconeguts i els cobraments efectius. Aquests criteris s'aplicaran igualment a aquells conceptes que, en termes de 
comptabilitat nacional, tinguin la consideració d'impostos i apareguin registrats comptablement en altres capítols del 
Pressupost d'ingressos. 

 
Per tant, partint d’aquestes instruccions,  s’ha  fet la diferència entre el drets reconeguts nets i la suma de la 
recaptació neta corresponent als ingressos del pressupost de l’exercici corrent més la d’exercicis tancats.  
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No obstant això, aquest tractament no s'aplica als impostos cedits parcialment pel Estat a determinades Corporacions 
Locals, com són l'Impost sobre la renda de les persones físiques, l'impost sobre el valor afegit i els impostos especials 
de fabricació. 
 

 
 

 
• Ajustos per les devolucions dels ingressos procedents de la participació en els tributs de l’Estat. 

 
S’inclou un ajust positiu per l’import de les devolucions imputables a l’exercici 2021 corresponents a les devolucions 
negatives de la Participació en els Tributs de l’Estat dels exercicis 2008 i 2009 al considerar-se despesa financera en 
termes de comptabilitat nacional per l’Ajuntament, atès que l’Estat realitza un ajust negatiu .   
 
D’acord amb la regulació expressada els imports anuals ajustats són de 53.046,60 euros per la devolució negativa de la 
liquidació de l’exercici 2008 i de 213.214,32 euros per la devolució negativa corresponent a la liquidació de l’exercici 
2009. 
 
 

• Ajust despeses pendents d’aplicar al Pressupost 
 
Segons l’esmentat Manual del càlcul del dèficit en comptabilitat nacional adaptat a les corporacions locals, 1ª edició, 
en aplicació del principi del meritament en comptabilitat nacional, cal computar qualsevol despesa efectivament 
efectuada en l’exercici amb independència de quan es fa la imputació pressupostària.  
 
Tenint en compte aquest tractament, quan aquestes factures s’imputen al pressupost de l’exercici següent s’han 
d’ajustar com a menor dèficit no financer. 
 
Per tant, l’ajust ha de ser resultat de la diferència entre el saldo 413 a 31.12.2020 per import de 1.731.831,83 euros i 

el saldo 413 a 31.12.2021 per import de 1.689.902,21 euros. 
 

 
 

 

• Devolucions d’ingressos pendents d’aplicar al pressupost 
 
Les operacions de devolució d'ingressos aprovades no es reflecteixen al pressupost fins que es fan efectives (saldo 
final compte 418) , raó per la qual cal ajustar els drets reconeguts per l’import dels creditors per devolució d’ingressos.  
 
Aquest ajustament  no es conté al Manual de l IGAE, no obstant, la Direcció General de Política Financera, 
Assegurances i Tresor fa esment d’aquest ajust.  
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La informació la obtenim de l’informat a l’Annex IB9: Moviments del compte "Creditors per devolució d'ingressos",  al 
MINHAP resultant d’un ajust de  -49.033,17 euros. 
 
 

• Explicació i motivació d’ajustos que no apliquem en la liquidació del pressupost de l’exercici 2021 però per les 
seves característiques,  detallem de cara a tenir en compte en ajustos de futures liquidacions: 

 

• Ajust per aportacions de capital a empreses públiques 
 
Les Corporacions Locals poden constituir i participar al capital de societats mercantils i fer aportacions de fons a 
entitats públiques empresarials i altres ens públics que en depenen. En comptabilitat nacional, aquests fluxos de fons 
tindran la consideració d'operació financera (actiu financer) o no financera (en aquest cas, es consideraran 
transferències de capital), segons la destinació que es doni als mateixos. 
 
Des del punt de vista pressupostari, les aportacions de capital apareixen recollides al Capítol 8 del Pressupost de 
Despeses com a actius financers, sense afectar, per tant, al dèficit pressupostari no financer. En el cas de l'Ajuntament 
no tenim cap operació en aquest capítol en la liquidació de l’exercici 2021. 
 
 

• Dividends i participació en beneficis 
 
En comptabilitat nacional, es poden distingir diversos supòsits, dentre els quals, l’Ajuntament es troba  en el cas de 
repartiment del benefici d'una societat considerada administració pública a una altra administració pública. 
 
En la liquidació del pressupost, sí que hi ha import al capítol 5 de drets reconeguts per dividends no procedents de 
resultats ordinaris (plusvàlues procedents de la venda d'actius, revaloritzacions, repartiment de reserves 
acumulades...). En concret, hi ha reconeguts 400.000 euros  al: concepte 543 " Dividendos y participación en 
beneficios de sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos; de sociedades y 
entidades dependientes de las entidades locales”. 
 
Ens trobem en el cas on, una societat mercantil amb la consideració d'administració pública reparteix dividends a la 
Corporació Local de què depèn. En aquest cas, els pagaments es consideren transferències entre administracions 
públiques i no afecten el dèficit de la Corporació Local. 

 

• Operacions de reintegrament i execució d'avals 
 
No s’han produït durant l’exercici 2021. No obstant, es té en compte de cara a fer un seguiment per actualització de 
l’interès a futur.  
 

• Ingressos obtinguts de la Unió Europea 
 
Amb independència del criteri pressupostari de comptabilització aplicat per la Corporació Local per al registre de les 
transferències comunitàries, l'ajust a realitzar per al càlcul del dèficit en comptabilitat nacional vindrà determinat per 
la diferència entre els drets reconeguts pels fons europeus a la liquidació pressupostària i l'import resultant d'aplicar 
el percentatge de cofinançament que correspongui a la despesa certificada i tramesa a la Unitat Administradora. 
 
Si l'import de els drets reconeguts supera el valor que es preveu serà reemborsat per la Comissió, es practicarà un 
ajust negatiu al saldo pressupostari, augmentant el dèficit de la Corporació Local en qüestió. Per contra, si els drets 
reconeguts són inferiors a les despeses cofinançades i certificats a les Unitats Administradores, la diferència 
determinarà un ajustament positiu al saldo pressupostari que reduirà el dèficit públic de l'òrgan gestor dels fons. 
 
No s’han produït certificacions durant l’exercici 2021. No obstant, es té en compte de cara a fer un seguiment aplicar 
en exercicis futurs.  
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5.1.2 Estabilitat Pressupostària dels ens dependents CORESSA i IGUALSSOM  i consolidació amb 
l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat  
 
En el cas de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, el Ministeri d’Hisenda, com hem vist al punt “1. ABAST DE 
L’INFORME i ÀMBIT SUBJECTIU“ té classificats com a administració pública dos ens dependents seus – CORESSA i 
IGUALSSOM –, la qual cosa implica que el càlcul dels indicadors d’estabilitat pressupostària i de sostenibilitat financera 
s’han de fer en termes consolidats. 
 

LIQUIDACIÓ SOCIETATS MUNICIPALS 

EXERCICI 2021 

    

CORESSA Tancament 2021 

Ingressos a efectes de Comptabilitat Nacional 11.834.353,78

Despeses a efectes de Comptabilitat Nacional  12.451.640,38

Capacitat / Necessitat de finançament  -617.286,60

    

IGUALSSOM Tancament 2021 

Ingressos a efectes de Comptabilitat Nacional 725.902,48

Despeses a efectes de Comptabilitat Nacional  706.853,72

Capacitat / Necessitat de finançament 19.048,76

 
 
 

 
 
D'acord amb l'article 16.2 del R.D. 1463/2007, de 2 de novembre, del Reglament  de desenvolupament de la Llei 
General d'Estabilitat Pressupostària en la seva aplicació a les entitat locals, s'informa que d'acord amb els càlculs 
detallats, es compliria l'objectiu d'estabilitat pressupostària, tant a nivell individual de l’Ajuntament, com a nivell 
consolidat.  
 
No obstant, atesa la situació de suspensió dels objectius d'estabilitat pressupostària, en cas d'incompliment no seran 
d'aplicació les mesures previstes a la llei, i no s'haurà d’aprovar un Pla Econòmic Financer. Tan sols es fa constar a 
efectes informatius. 
 

5.1.3. Estabilitat Pressupostària de CLAUS  
 
D’acord amb l’article 3.3 de la Llei Orgànica 2/2012, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF), 
s’entendrà per estabilitat pressupostària la posició d’equilibri financer, respecte de les entitats a les que es refereix 
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l’article 2.2 de la citada Llei Orgànica . Per la seva banda l’article 24.1 del RD 1463/2007 – que s’ha d’entendre vigent, 
d’acord amb la disposició derogatòria única de la LOEPSF i amb la disposició final tercera de  l’Ordre HAP/2105/2012 - 
considera que la situació de desequilibri en aquestes entitats, es produeix quan, d’acord amb els criteris del pla de 
comptabilitat que li sigui d’aplicació, incorrin en pèrdues que s’hagin de sanejar amb la dotació de recursos no 
previstos en l’escenari d’estabilitat de l’entitat local. 
 
A aquests efectes, i en base a com ho especifica el Ministeri d’Hisenda al Informe “ Informació a comunicar per al 
compliment de obligacions contemplades a l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament de informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat 
pressupostària i Sostenibilitat Financera”, es considera que l'entitat està en situació d'equilibri financer quan, d'acord 
amb els criteris del pla de comptabilitat que li sigui aplicable, dels comptes anuals formulades de l’exercici obtingui 
beneficis. (art. 24 del REPEL). 
 
A la vista de la memòria dels comptes anuals provisionals auditats, s’observa un resultat de l’exercici positiu de 
321.826,34 euros, per tant, complint equilibri financer.  
 
 

5.2. Sostenibilitat financera 
 
5.2.1. Sostenibilitat financera de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat  
 
La Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera al seu article 4 regula: 
 

1. Les actuacions de les administracions públiques i altres subjectes compresos en l'àmbit d'aplicació 

d'aquesta Llei estan subjectes al principi de sostenibilitat financera. 

2. S'entendrà per sostenibilitat financera la capacitat per finançar compromisos de despesa presents i futurs 

dins dels límits de dèficit, deute públic i morositat de deute comercial d'acord amb el que estableix aquesta 

Llei, la normativa sobre morositat i la normativa europea. S'entén que hi ha sostenibilitat del deute comercial, 

quan el període mitjà de pagament als proveïdors no superi el termini màxim previst a la normativa sobre 

morositat. 

3. Per al compliment del principi de sostenibilitat financera, les operacions financeres se sotmetran al principi 

de prudència financera. 
 
Així doncs, per tal de poder mesurar la sostenibilitat financera de l’exercici 2021, haurem de calcular per una banda i 
en base al regulat al: 
 

- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, al seu “article 53. Operacions de crèdit a llarg termini: règim d'autorització” on es regula, els 
ratis d’endeutament. 

o Estalvi net 
o Volum total de capital viu de les operacions vigents a curt i llarg termini. 
 

- Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Disposició addicional 
cinquena. Termini de pagament a proveïdors. 

 
 

 

5.2.1.1 Compliment dels ratis d’endeutament 
 

Per determinar els ingressos corrents a computar en el càlcul de l'estalvi net i del nivell d'endeutament, es deduirà 
l'import dels ingressos afectats a operacions de capital i qualsevol altres ingressos extraordinaris aplicats als capítols 1 
a 5 que, per la seva afectació legal i/o caràcter no recurrent, no tenen la consideració d'ingressos ordinaris. 
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A efectes del càlcul del capital viu, es consideren totes les operacions vigents el 31 de desembre de l'any anterior, 
inclòs el risc deduït d'avals, incrementat, si escau, en els saldos d'operacions formalitzades no disposats i en l'import 
de l'operació projectada. En aquest import no s'hi inclouen els saldos que hagin de reintegrar les entitats locals 
derivats de les liquidacions definitives de la participació en tributs de l'Estat. 
 
En l’estalvi net no s’inclouran les obligacions reconegudes, derivades de modificacions de crèdits, que hagin estat 
finançades amb romanent líquid de tresoreria. 
 
 

Quadre 3. Càlcul de la sostenibilitat financera derivada del deute financera 

31.12.21: Estalvi net i rati deute viu 

Drets reconeguts nets de capitol 1 a 5                   90.388.436,25     

(-) Ingressos afectats operacions capital                         55.384,82     

Total DRN ordinaris                   90.333.051,43     

Obligacions netes de capitol 1 , 2 i 4                   80.604.157,53     

ORN finançades amb RTDG                     1.449.330,75     

Total ORN despeses corrents                   79.154.826,78     

Estalvi brut                   11.178.224,65     

Anualitat teòrica                      1.164.360,09     

Estalvi net                   10.013.864,56     

Deute viu                     4.431.912,76     

Taxa estalvi net                               11,085    

Rati volum total capital viu                                 4,91      

 
 
*Atenent la nota informativa sobre el regim de tutela financera dels ens locals per a l’exercici de 2022, en el càlcul de 

les ràtios legals no s'han d'incloure els ingressos per operacions corrents afectats a operacions de capital (ingressos de 

l'article 35 "Contribucions especials", concepte 396 Ingressos per actuacions d’urbanització", concepte 397 

"Aprofitaments urbanístics" i altres conceptes) ni els ingressos de caràcter extraordinari.  

 
Atès que el resultat calculat al quadre 3, referit al càlcul de la sostenibilitat financera derivada del deute financer de 
l’Ajuntament de  Sant Boi de Llobregat a 31.12.2021, dóna un estalvi net postiu de la liquidació del pressupost de 
l’Ajuntament positiu per import de 10.013.864,56 euros, una taxa d’estalvi net d’un 11,09  i un rati del volum del 
capital viu d’un 4,91, es dedueix que la liquidació de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat de l’exercici 2021 compleix 
amb el principi de sostenibilitat financera, atès que estaria per sota del 75% dels ingressos corrents, límit previst 
segons l'article 53 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
Donat que el primer rati és positiu i el segon és inferior al 75%, l'Ajuntament es troba comprès en el règim de tutela 
financera més favorable que exerceix la Generalitat, subjecte a l'obligació de comunicació i sense autorització prèvia. 

 
 
5.2.1.2 Compliment del període mig de pagament legal 

 
Les dades informades per la Tresoreria de l’Ajuntament de Sant Boi a la l’Oficina Virtual de Coordinació financera per les 
entitats locals del MHAP en relació durant l'exercici 2021 han sigut les  següents: 
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 Veiem com, la mitjana anual en dies del PMP legal, és a dir, la morositat de Sant Boi de Llobregat es de 32,85 dies (comptant 
des de la data de registre de la factura), complint els 60 dies marcats legalment al RD 635/2014 de 25 de juny, modificat pel 
RD 1040/2017. 
 
 
 

5.2.2. Sostenibilitat financera dels ens dependents CORESSA i IGUALSSOM i consolidació amb 
l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat  
 
5.2.2.1 Compliment dels ratis d’endeutament  

 
En el cas de Coressa: 
 

Resultat d'explotació/estalvi brut            70.409,76      

Anualitat teòrica *            96.713,20      

Estalvi net -          26.303,44      

Deute viu           568.285,72      

 
Coressa presenta un rati d’estalvi net negatiu. Igualssom no presenta a tancament de 2021, anualitat 
teòrica ni deute viu.  
 
A nivell consolidat: 
 
Ingressos corrents consolidats a 31/12/21    91.909.278,37      

Deute viu consolidat, previst a 31/12/21      6.159.592,23      

Rati deute viu consolidat a 31/12/21 6,70%

 
 
5.2.2.2 Compliment del període mig de pagament legal  
 
S’ha procedit a calcular els dies de pagament a proveïdors de l’ Informe de morositat dels ens que conformen, en termes 
SEC, el sector administracions públiques, partint de la informació emesa remès a través de l’Oficina Virtual de 

Coordinació financera per les entitats locals del MHAP mostrada en el cas de l’Ajuntament en l'apartat 5.2.1.2  i els 

seus ens depenents a continuació,  donant a nivell consolidat, un  global de  30,72 dies. Per fer-ho, s’han partit dels 
períodes mig de cada entitat ponderats pel total de pagaments. 
 
Veiem per tant com, tant de forma individual, com de forma consolidada amb l’Ajuntament, es compleix amb el limit 
de 60 dies marcats legalment al RD 635/2014 de 25 de juny, modificat pel RD 1040/2017 de Coressa i Igualssom. 
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5.2.3. Sostenibilitat financera de CLAUS 
 
L’anualitat teòrica de l’Ajuntament de Sant Boi, que com s’ha exposat era de 1.164.360,09 euros, inclou un 
préstec avalat de Claus, per import de 127.705,51 euros.  
El deute viu de Claus a 31 de desembre de 2021 es de 2.127.945,52 euros. 
En relació amb el període mig de pagament de Claus, el primer trimestre va ser de 16,23 dies, 17,01 dies en 
el segon trimestre, 17,25 dies en el tercer trimestre, i 12,66 dies en el darrer trimestre del 2021. 

 

5.3. Regla de la despesa 
 
5.3.1. Càlcul de la Regla de la despesa de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 

 
Tal i com s’ha fet referència, els objectius d'estabilitat pressupostària, deute públic i regla de la despesa durant els 
exercicis 2020 i 2021 van quedar suspesos de forma extraordinària , tal i com es va acordar a l'acord del Consell de 
Ministres de 6 d'octubre, que sol·licitava l'apreciació de l'actual  situació extraordinària d'emergència i s'invocava a la 
consideració de l'establert a l'article 135 de la Constitució,  i en coherència amb el previst a l'article 11.3 de la LOEPSF. 
No obstant això, s’ha calculat la taxa de variació de la despesa computable a l’exercici 2021 respecte la del 2020. 
 
Per efectuar el seu càlcul, s’ha utilitzat la “Guia per a la determinació de la regla de la despesa", 3ª edició, elaborada 
per la IGAE.  
 
La regla de despesa a què fa referència l'article 12 de la Llei orgànica d'estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera (LO 2/2012, de 27 d'abril) estableix que “la variació de la despesa computable de l'Administració Central, les 
comunitats autònomes i de les Corporacions Locals, no podrà superar la taxa de referència de creixement del 
producte Interior brut de mitjà termini de l'economia espanyola”. El mateix article continua dient que “s'entendrà per 
despesa computable als efectes previstos a l'apartat anterior, els llocs de treball no financers definits en termes del 
Sistema Europeu de Comptes, exclosos els interessos del deute, la despesa no discrecional en prestacions per 
desocupació, la part del 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 comunitats autònomes Corporacions 
Locals vinculades als sistemes de finançament”. 
 
Pel seu càlcul seguirem la metodologia establerta a “Guia per a la determinació de la regla de la despesa” elaborada 
per la IGAE. A continuació especificarem els passos seguits pel seu càlcul en base a les instruccions establertes. 
 

REGLA DE LA DESPESA AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT 2021 2020 
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 Liquidació Liquidació 

 SUMA DELS CAPÍTOLS 1 A 7 DE DESPESES  88.887.643,95 86.454.262,74     

(-) Interessos (capitol 3 de despeses) -82.145,42  

AJUSTOS Càlcul ocupacions no financeres segons el SEC -402.750,42 1.630.273,12     

       

  (-) Al.lienació de terrenys i altres inversions reals -                       360.820,80     -

  

(+/-) Inversions realitzades per compte de la 
Corporació Local a empreses no AAPP, concessió d' 
obra pública                                           -

-

  (+/-) Execució d' Avals (per exemple a CORESSA)                                          - -

  
(+) Aportacions de capital comptabilitzades en cap. 
8 de pressupost de despeses                                          -

-

  
(+/-) Assumpció i cancel.lació de deutes 
(subrogació)                                          - -

  
(+/-) Despeses realitzades en l' exercici pendents d' 
aplicar al pressupost -                         41.929,62   

                     
1.630.273,12      

  
(+/-) Pagaments a socis privats realizats en el marc 
de les Associacions público privades                                          -

-

  (+/-) Adquisicions amb pagament ajornat                                          - -

  (+/-) Arrendament financer                                          - -

  (+) Préstecs fallits                                          - -

  
(-) Mecanisme extraordinari de pagament 
proveïdors 2012                                          - -

  
(-) Inversions realitzades per la Corporació local per 
compte d' altra Administració Pública                                           -

-

  (+/-) Ajust per grau d' execució de la despesa                                          - -

  (+/-) Altres (Especificar)                                           - -

Ocupació no financeres termes SEC excepte interessos del deute 88.402.748,11 88.084.535,86     

(-) Pagaments per transferències (i altres operacions internes) a altres 
entitats que integren la Corporació Local  -10.977.083,48

-
10.851.612,57     

(-) Despesa finançada amb fons finalistes procedents de la Unió 
Europea o d' altres Administracions públiques -17.981.107,80

-
15.559.168,92     

  Unió Europea -459.437,18
-

1.827.519,97     

  Estat -133.836,64
-

15.323,09     
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  Comunitat Autònoma -8.831.556,24
-

6.497.397,80     

  Diputacions -3.014.089,49
-

3.825.100,32     

  
Altres Administracions 
Públiques -5.542.188,25

-
3.393.827,74     

(-) Transferències por fons dels sistemes de finançament  -

(-) Inversions financeres sostenibles                                          -
-

3.068.101,66

(+) (-) Canvis normatius    868.564,46     

Despesa Computable de l'Exercici                   59.444.556,83     59.474.217,17     

Increment de la despesa computable 2020 a 2021   -29.660,34

Taxa de variació-increment de l'exercici 2020 a 2021   -0,05%

 
La taxa de variació de l’Ajuntament de Sant Boi ha sigut d’un 0,09% respecte l’exercici 2020. 
 
 

5.3.1.1 Explicació dels ajustos SEC  
 
En primer lloc, partim de la suma de les obligacions reconegudes dels capítols 1 a 7  de la liquidació del pressupost de 
l’exercici 2021, de les quals s’han deduït els interessos d’acord amb  Guia de la IGAE. Del capítol 3 de despeses 
financeres s'hi afegeixen únicament les despeses d'emissió, formalització, modificació i cancel·lació de préstecs,  
deutes i altres operacions financeres, així com les despeses per execució d'avals.  
 

 
 
 

• Ajust per despeses pendents d’aplicar al pressupost. 
 
Apliquem el mateix ajust que en el càlcul de l’estabilitat pressupostària, que figura en l’apartat 5.1.1 Explicació dels 

ajustos SEC, és a dir, de  -41.929,62 euros. 
 

• Al.lienació de terrenys i altres inversions reals 
 
Atenent el Manual de la IGAE, s’han de fer ajustos de menor despesa, únicament pels drets reconeguts per alienació 
de terrenys i inversions reals recollits al capítol 6 del Pressupost d'ingressos. No obstant això, no es descompten els 
drets reconeguts del capítol 6 del pressupost dingressos procedents d’operacions de naturalesa urbanística (quotes 
d’urbanització, aprofitaments urbanístics…) o de reintegraments per operacions de capital. 
 
Per tant, l’ajust que es procedeix a fer és per l’import dels drets reconeguts nets de capitol 6 d’ingressos per 
360.820,8 euros. 
 

• Pagaments per transferències (o altres operacions internes) a altres entitats que integren la Corporació Local 
amb independència del capítol al que es registri 
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 L’ajust proposta es composa de 10.589.366,83 euros de transferencias a Coressa i 387.716,65 euros a Igualssom.     
   

• Despesa finançada amb fons finalistes procedents de la Unió Europea o d' altres Administracions públiques 
 
Es consideren les obligacions reconegudes atenent el coeficient de finançament amb independència que els fons es 
rebin en un altre exercici. 
 

5.3.2. Càlcul de la Regla de la despesa dels ens dependents CORESSA i IGUALSSOM  i consolidació amb 
l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat  

 
En primer lloc, cal entendre que quan es parla de variació de la despesa computable de la Administració Central, les 
comunitats autònomes i de les corporacions locals, s'està fent referència a la despesa dels subsectors de l'article 2.1 
a), b) ic) de la LO 2/2012. Per tant, a l'efecte de calcular la variació de la despesa de cada Corporació Local hauran de 
tenir-se en compte les unitats que la integren i que s'inclouen al 2.1 c) de la LO 2/2012. La regla de despesa s'ha de 
complir per a la despesa de la Corporació Local una vegada consolidades i eliminades les transferències donades entre 
les unitats que integren la Corporació Local i que s'inclouen a l'article 2.1 de la Llei 2/2012. 
 
La despesa computable de Coressa i Igualssom es mostra a continuació així com el càlcul consolidat: 
 

2021 2020 

REGLA DE LA DESPESA CORESSA Liquidació Liquidació 

Aprovisionamientos  565.521,75 486.399,41

Gastos de personal  9.805.663,05 8.854.261,00

Otros gastos de explotacion  936.833,42 1.003.627,73

Gastos financieros y asimilados    

Impuesto de sociedades  30,98 17.638,99

Otros impuestos  10.747,58 11.456,67

Gastos excepcionales  83,74 41.579,82

Variaciones del Inmovilizado material e 
intangible; de inversiones inmobiliarias; 
de existencias 

 866.421,57 633.246,40

Variación de existencias de productos 
terminados y en curso de fabricación de 
la cuenta de PyG (1) 

 19.471,16 -2.522,58

Aplicación de Provisiones  40.583,80 40.000,00

Inversiones efectuadas por cuenta de 
Administraciones y Entidades Públicas 

   

Ayudas, transferencias y subvenciones 
concedidas 

   

Ocupació no financeres termes SEC excepte interessos del deute 12.245.357,05 11.085.687,44

(-) Pagaments per transferències (i altres operacions internes) a 
altres entitats que integren la Corporació Local    

(-) Despesa finançada amb fons finalistes procedents de la Unió 
Europea o d' altres Administracions públiques -124.027,77 -127.858,81

  Unió Europea   

  Estat   

  Comunitat Autònoma   

  Diputacions   

  
Altres Administracions 
Públiques 

-
124.027,77     -127.858,81
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(-) Transferències por fons dels sistemes de finançament   

(-) Inversions financeres sostenibles   

Despesa Computable de l'Exercici 12.121.329,28 10.957.828,63

Increment de la despesa computable 2020 a 2021   1.163.500,65

Taxa de variació-increment de l'exercici 2020 a 2021   10,62%

 
 
 
 

2021 2020 

REGLA DE LA DESPESA IGUALSSOM Liquidació Liquidació 

Aprovisionamientos  17.352,16 22.223,65

Gastos de personal  490.236,03 521.309,67

Otros gastos de explotacion  173.806,30 102.119,23

Gastos financieros y asimilados  0,00 0,00

Impuesto de sociedades  7.586,58 590,10

Otros impuestos  1.046,34 2.867,34

Gastos excepcionales  115,00 5.585,36

Variaciones del Inmovilizado material e 
intangible; de inversiones inmobiliarias; 
de existencias 

 15.162,51 0,00

Variación de existencias de productos 
terminados y en curso de fabricación 
de la cuenta de PyG (1) 

 0,00 0,00

Aplicación de Provisiones  1.548,80 457,38

Inversiones efectuadas por cuenta de 
Administraciones y Entidades Públicas 

 0,00 0,00

Ayudas, transferencias y subvenciones 
concedidas 

 0,00 0,00

Ocupació no financeres termes SEC excepte interessos del deute 706.853,72 655.152,73

(-) Pagaments per transferències (i altres operacions internes) a 
altres entitats que integren la Corporació Local     

(-) Despesa finançada amb fons finalistes procedents de la Unió 
Europea o d' altres Administracions públiques -217.997,06 -152.122,18

  Unió Europea    

  Estat    

  Comunitat Autònoma -217.997,06 -152.122,18

  Diputacions    

  
Altres Administracions 
Públiques    

(-) Transferències por fons dels sistemes de finançament    

(-) Inversions financeres sostenibles    

Despesa Computable de l'Exercici 488.856,66 503.030,55

Increment de la despesa computable 2020 a 2021   -14.173,89

Taxa de variació-increment de l'exercici 2020 a 2021   -2,82%

 
 



                                                                                                                 
 
 
 

 
 

ÀREA D’ALIANCES, INNOVACIÓ I GOVERN INTERN 
INTERVENCIÓ GENERAL 
 

 

 

Pàgina 19 de 19  

 

No s’ha inclòs cap impacte per canvi normatiu al llarg de l’exercici 2021. Veiem com, la despesa liquidada del 2021 
computable a efectes SEC és superior que el límit de despesa computable del 2020 en el cas de l’Ajuntament i  
Coressa però inferior en Igualssom.  
 

 

 
 
 
 
6. CONCLUSIONS 
 
D'acord amb tot l'exposat anteriorment, s'informa dels objectius d'establitat pressupostària i sostenibilitat financera 
en la Liquidació de l'exercici 2021 per a la corporació local de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i els seus ens 
depenents. 
 
Es destaca el rati d’estalvi net negatiu de Coressa a efectes de concertacions de préstecs. 
 
 
 
La Interventora 
Núria Gatell Martínez 
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