
Donar compte obligacions trimestrals tercer trimestre 2020 

 
En data 29 d’octubre de 2020 la Intervenció municipal va procedir a la comunicació de 
dades i signatura de l’informe d’avaluació del compliment dels objectius establerts per 
la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, de l’emissió de la qual ha de tenir coneixement el Ple de la Corporació. 
 
De l’esmentat informe es desprèn que l’Ajuntament de Berga i el seu Organisme 
Autònom, Hospital Sant Bernabé, en la data de la seva emissió preveu complir els 
següents paràmetres: 
 

 Previsió de compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària. 

 Previsió de compliment de l’objectiu de deute viu. 
 
Així mateix, s’informa que les dades facilitades de l’Hospital Sant Bernabé no s’han 
pogut validat d’acord amb l’article 40 de la Llei Orgànica 2/1982 del Tribunal de Comptes 
(per insuficiència de mitjans). No s’ha fiscalitzat l’Organisme Autònom ja que no es 
disposa de mitjans personals ni materials. 
 

 
TERCER TRIMESTRE 2020 

 
 

F.3.2 Informe actualizado Evaluación - Resultado Estabilidad Presupuestaria Grupo 
Administración Pública y valoración del cumplimiento de la regla del gasto  

 
 

(En el caso de que la Entidad este sometida a Contabilidad Empresarial el Ingreso y Gasto no 
Financiero ya es directamente el computable a efectos del Sistema Europeo de Cuentas) - no aplican 

ajustes  

Entidad 
Ingreso 

no financiero 
Gasto 

no financiero 

Ajustes 
propia 
Entidad 

Ajustes por 
operaciones 

internas 

Capac./Nec. 
Financ. 
Entidad 

09-08-022-AA-000 Berga 10.953.242,61 7.100.921,87 -835.102,09 0,00 3.017.218,65 

09-08-022-AV-001 P. 
Hospital San Bernabé 

18.339.386,00 18.934.164,17 0,00 0,00 -594.778,17 

 

Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local  2.422.440,48 

LA CORPORACIÓN LOCAL CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA  

 

F.3.4 Informe del nivel de deuda viva al final del periodo actualizado  

 

Deuda viva PDE al final del período  

 

Entidad 
Deuda a 

corto plazo 

Operacione
s con 

Entidades 
de 

crédito 

Otras 
operaciones 
de crédito 

Total Deuda 
viva 

PDE al 
final del período 

09-08-022-AA-000 Berga 0,00 761.590,84 6.483.687,20 7.245.278,04 

09-08-022-AV-001 P. Hospital San Bernabé 1.523.780,18 0,00 0,00 1.523.780,18 

Total Corporación Local  1.523.780,18 761.590,84 6.483.687,20 8.769.058,22 

 

Total Deuda viva PDE 8.769.058,22 

 


