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RESUM

L’anàlisi dels estats financers en el cas del sector públic no està 
parametritzat de manera «homologada» o de forma genèrica amb 
criteris homogenis al mercat, ni existeixen experts analistes en aquest 
tipus de riscos en una gran majoria de les entitats financeres. No 
obstant l’anterior, per al sector públic local sí que existeix la possibilitat 
d’homogeneïtzar almenys una sèrie de dades que ens poden perme
tre valorar una Corporació Local. En aquest treball s’analitza quins són 
els indicadors que s’utilitzen generalment per avaluar la situació finan
cera d’una entitat pública i es proposa un exemple pràctic d’anàlisi 
en l’àmbit del sector públic. A pesar que almenys de forma oberta no 
existeixen eines de scoring ni similars, les propostes del present treball 
ens poden permetre aproparnos en molt a obtenir una valoració del 
risc d’una Corporació. 

PARAULES CLAU 

Anàlisi d’estats financers, sector públic, endeutament local, indica
dors financers.
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ABSTRACT 

The analysis of financial statements in the public sector is not «defi
ned» or structured in any standard. Many financial institutions do not 
even have an expert in public sector. However, for the local public sec
tor we can work with the financial information and try to homogenize 
it between entities so that we are able to assess a local entity. In this 
article, we analyze which are the indicators that we have to use if we 
want to evaluate the financial situation of a local institution. Even though 
there are no scoring tools or similar, at least in an open and transparent 
format, the proposals of this paper may allow us to get much nearer to 
obtaining an evaluation of the corporation risk. 

KEYWORDS 

Analysis of financial statements, public sector, local debt, financial 
indicators. 

1. Introducció 

El sistema econòmic dels països està compost per una sèrie d’Agents 
econòmics, els quals tenen un objectiu concret dins de l’escenari de l’Eco-
nomia. 

Aquests Agents són les famílies, les empreses no financeres, les socie-
tats financeres, les administracions públiques, les institucions sense finali-
tats lucratives i la resta d’agents (internacionalització). 

Dins de les administracions públiques trobem diferents ens com són 
l’Administració de l’Estat, les Comunitats autònomes, les Corporacions 
Locals, les Entitats gestores de la Seguretat Social, els Organismes Autò-
noms i les Societats estatals. 

En el cas de l’administració local, ens trobem amb una sèrie d’or-
ganismes de molt variades característiques, grandàries i pressupostos. 
De fet, l’entramat d’Institucions que conformen les Corporacions Locals 
en la seva accepció més àmplia està compost per més de 18.000 Institu-
cions (18.688 Institucions a 15/05/2011) tal com es pot observar a la Fi-
gura núm. 1.
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Figura 1.

COMPTADOR D’ENTITATS LOCALS - Nivell nacional - 15/05/2011

Tipus En 
Principal

Ens Depenents

Org. Autònom 
Administratiu

Organisme 
Autònom

Org. 
Autònom 
Comercial

E. Pública 
Empresarial

Societat 
Mercantil 

(*P)

TOTAL
ens

Ajuntament 8.116 1.211 236 14 32 1.435 11.044

Diputacions,Consells i Cabildes 
Insulars Mancomunitats 1.015 15 0 0 1 29 1.050

Comarques 81 31 8 2 2 15 139

Àrees Metropolitanes 4 1 0 0 0 5 10

Agrupacions de Municipis 78 0 0 0 0 1 79

Entitats Locals Menors 3.722 1 0 0 0 1 3.724

Consorcis 1.043 9 3 1 0 20 1.076

Institucions sense ànim de lucre 511 0 0 0 0 0 511

Fundacions 383 0 0 0 0 0 383

Societats mercantils < 50% de 
particip. pública (FP, XP) 348 0 0 0 0 0 348

TOTAL 15.353 1.377 277 22 43 1.616 18.688

Nota: Les entitats locals menors que són 3,724 estan formades per: Entitats municipals descentra
litzades, parròquies, aldees, anteesglésies, vegueries, barris, consells, pedanies, caseríos, llocs i 
annexos. 

Font: Ministeri d’Economia i Hisenda.

Malgrat el gran nombre d’ens que formen part de l’Administració Lo-
cal, que també rep el nom de Corporacions Locals, el representant per es-
sència de l’Administració Local és l’Ajuntament. De fet l’Ajuntament és 
l’òrgan col·legiat que regeix un Municipi, entenent com a tal a un ens ad-
ministratiu amb un territori clarament definit (terme municipal) i una po-
blació a la qual li presta una sèrie de serveis públics que estan fixats per 
Llei en funció del nombre d’habitants. 

Realment es pot afirmar que el Sector Públic és un gran desconegut a 
nivell financer i és per això que l’objectiu del present article és proposar 
unes eines que permetin analitzar els estats financers del sector públic amb 
la finalitat de poder prendre decisions sobre aquest. 

L’anàlisi d’estats financers, és, en l’àmbit empresarial, un potent ins-
trument que s’utilitza per avaluar la solvència i la situació financera de 
l’empresa. En canvi, en l’àmbit de les Administracions Públiques l’objectiu 
a aconseguir resulta encara molt més ampli. La informació comptable pú-
blica no solament ha de facilitar la presa de decisions sinó que ha de possi-
bilitar a l’entitat la rendició de comptes sobre els recursos que li són con-
fiats (Cárcaba, 2001). D’aquesta manera els ciutadans es converteixen en 
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titulars d’una autoritat superior, davant els qui governants i gestors han de 
rendir comptes (Pablos Rodríguez, 1997)

L’anàlisi dels estats financers en el cas del sector públic no segueix 
una pauta estandarditzada ni hi ha uns criteris homologats d’anàlisi. Mol-
tes de les entitats financeres presents en el sector no disposen d’analistes 
especialitzats en el sector públic. Però veurem en aquest treball que po-
dem utilitzar certes tècniques d’anàlisi, bàsicament ràtios, per intentar 
valorar el risc que presenta una determinada entitat pública. Per tant, 
exposarem una sèrie d’indicadors, que encara que no estiguin estandar-
ditzats, són els que s’utilitzen generalment en l’anàlisi de les entitats pú-
bliques. Aquests indicadors s’acompanyaran d’un exemple pràctic que 
ajudi a visualitzar aquesta anàlisi. A pesar que almenys de forma oberta 
no existeixen eines de scoring ni similars, les propostes del present tre-
ball ens poden permetre apropar-nos molt a obtenir una valoració del risc 
d’una Corporació.

L’estructura de la resta de l’article es basa en les següents seccions: un 
primer apartat en què s’expliquen quins són els documents que s’utilitzen 
en els Estats Financers públics, el segon exposa les claus per efectuar 
l’anàlisi dels Estats Financers mitjançant conceptes, indicadors i ràtios que 
ens podran permetre valorar una Corporació i finalment s’aporta un exem-
ple pràctic on s’analitzen els estats financers d’una entitat local.

2. Estats financers del Sector Públic. Com són i què conte
nen 

La Comptabilitat Pública és aquella que ha de servir per rendir comp-
tes de les operacions realitzades amb els fons públics per tots els ens inte-
grants de l’Estat i del sector públic en general. Aquesta comptabilitat tam-
bé dóna resposta a diverses finalitats:

a)  finalitats de gestió. Subministrar informació per a la presa de de-
cisions, determinar el cost i rendiment dels serveis públics així 
com mostrar la situació patrimonial. 

b)  finalitats de control. Rendició de comptes, exercir els controls de 
legalitat i financer, control d’eficiència i eficàcia. 

c)  finalitats d’anàlisi i divulgació. Informar per poder elaborar els 
comptes públics de l’Estat, valorar i analitzar els efectes econò-
mics i financers de l’activitat dels ens públics entre altres funcions. 
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Els subsistemes comptables que formen part de la comptabilitat públi-
ca són la comptabilitat pressupostària, financera, analítica i nacional. La 
que aporta elements documentals i alhora permet la valoració a l’efecte de 
riscos bancaris és la comptabilitat pressupostària.

2.1. El Pressupost 

En la comptabilitat pressupostària, l’eina bàsica i imprescindible és el 
Pressupost. El contingut del pressupost general inclou el de la pròpia Cor-
poració i el dels organismes autònoms dependents d’aquesta així com els 
estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils el ca-
pital social de les quals pertanyi íntegrament a l’entitat local. 

El pressupost general ha d’atendre al compliment del principi d’estabilitat 
i ha de contenir els estats de despeses, estats d’ingressos i bases d’execució. 
El seu àmbit temporal és coincident amb un any natural i ha de ser autoritzat 
en el Ple Municipal per majoria abans del 31 de desembre de l’any anterior a 
l’exercici en què ha d’aplicar-se. 

De totes maneres, el Pressupost no és una eina estàtica, sinó que durant 
la seva vigència poden produir-se modificacions en les diferents partides 
que el componen, que hauran de ser autoritzades pel mateix sistema que el 
Pressupost inicial, és a dir, prèvia autorització del Ple Municipal.

En el cas que abans del 31 de desembre no s’hagués pogut aprovar els 
pressupostos per a l’any següent, els vigents queden automàticament pror-
rogats.

A manera d’exemple, a la Figura 2 s’aporta un exemple de Pressupost.
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Figura 2.

PRESSUPOST

inicial modificacions definitiu
INGRESSOS

1. Impostos directes 21.788.619 21.788.619
2. Impostos indirectes 7.224.259 7.224.259
3. Taxes i altres ingressos 7.782.673 3.140.000 10.922.673
4. Transferències corrents 20.575.171 20.575.171
5. Ingressos patrimonials 1.492.376 1.492.376
6. Alienació inversions reals 839.536 –380.000 459.536
7. Transferències de capital 12.238.145 –462.000 11.776.145
8. Actius financers 321.111 321.111
9. Passius financers 6.158.315 6.158.315

Total Ingressos 78.420.205 78.420.205

Ingressos corrents (cap. I a V) 58.863.098 3.140.000 62.003.098
Ingressos de capital no fin. (VI i VII) 13.077.681 –842.000 1.951.912
Ingressos de capital financers (VIII i IX) 6.479.426 0 6.479.426

DESPESES

1. Despeses de personal 20.278.810 20.278.810
2. Despeses de béns corrents 18.688.264 18.688.264
3. Despeses financeres 1.048.242 1.048.242
4. Transferències corrents 14.928.948 14.928.948
6. Inversions reals 17.971.749 2.360.000 20.331.749
7. Transferències de capital 1.642.454 –62.000 1.580.454
8. Actius financers 472.796 472.796
9. Passius financers 3.388.942 3.388.942

Total Despeses 78.420.205 78.420.205

Despeses corrents (cap. I a V) 54.944.264 0 54.944.264
Despeses de capital no fin. (VI i VII) 19.614.203 2.298.000 21.912.203
Despeses de capital financeres (VIII i IX) 3.861.738 0 3.861.738

Font: Elaboració pròpia.

2.2. Informació addicional 

Addicionalment al pressupost i a la seva liquidació, en finalitzar cada 
exercici s’elabora el Compte General. En aquest s’integren els comptes i es-

REVISTA 13 CATALAN.indd   48 07/03/12   12:49



49Revista de Comptabilitat i Direcció, Vol. 13, any 2012, pp. 43-60

tats de la pròpia entitat així com dels seus Organismes autònoms, i consta de 
balanç de situació, compte de resultats, l’estat de liquidació del pressupost, 
l’estat demostratiu dels pressupostos tancats, els compromisos de despesa 
adquirits amb càrrec a exercicis futurs, l’estat de tresoreria i l’estat del deute. 

Aquesta informació és molt més completa que la Liquidació, i per això 
en la mesura del possible seria la que hauríem d’obtenir per procedir a 
l’estudi de qualsevol operació de riscos.

2.3. Magnituds pressupostàries 

Les magnituds d’un pressupost són importants, ja que permeten diver-
sos tipus de lectures vàlids per a la gestió, control, seguiment i anàlisi. 

Les principals magnituds pressupostàries són:

•	 Ingressos corrents. Està format per la suma dels capítols 1 a 5 de 
la classificació econòmica d’ingressos. 

•	 Ingressos de capital no financers. Inclou els capítols 6 i 7 
d’ingressos. 

•	 Ingressos de capital financers. Està compost pels capítols 8 i 9 
d’ingressos. 

•	 Despeses corrents. Sumatori dels capítols 1 a 4 de despeses a nivell 
de capítols 

•	 Despeses de capital no financer. és el resultat de la suma dels ca-
pítols 6 a 7 de despeses 

•	 Despeses de capital financer. és el que correspon a la suma dels 
capítols 8 i 9 de despeses 

•	 Càrrega financera. és la suma dels capítols 3 i 9, (despeses finan-
ceres i passius financers —amortització préstecs—). A destacar en 
aquest punt que només s’inclouen els deutes a llarg termini. 

•	 Estalvi brut o corrent. Seria el que ens indicaria la capacitat 
d’autofinançament de la Corporació. El seu resultat és la diferència 
entre els ingressos corrents menys les despeses corrents, exclosos 
les despeses financeres (capítols 1 a 5 d’ingressos menys els capí-
tols 1,2 i 4 de despeses). 

•	 Estalvi net. S’obté mitjançant la resta dels capítols 3 i 9 de despeses 
a l’estalvi brut. De fet, per fer-ho de manera perfecta caldria reduir 
de l’estalvi brut l’import de l’anualitat teòrica d’amortització, si bé 
pot donar-se el cas que no disposem de tota la informació i per això 
es permet l’aplicació de la reducció dels capítols 3 i 9. 
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•	 Anualitat teòrica d’amortització. és la suma resultant de 
l’amortització que s’aplicaria en cas d’estar tot el deute pendent 
disposat i sense tenir en consideració la manca, afegint l’anualitat 
de la nova operació que es vulgui incorporar, i a tota aquesta 
xifra aplicar-li el tipus d’interès o els interessos resultants d’aquest 
període.

3. Anàlisi dels Estats financers del Sector Públic 

3.1. Anàlisi del risc. Introducció 

Valorar una Corporació es pot fer des de dues visions molt diferents, 
en concret: 

•	 VISIÓ	COMERCIAL,	com	a	generadora	de	negoci	bancari	
•	 VISIÓ	RISCOS,	des	d’un	punt	de	vista	economicofinancer	

Per tant, a simple vista, és evident que els elements a tenir en compte 
en un cas o en un altre són substancialment diferents. Per la nostra banda 
ara ens centrarem en la VISIÓ RISCOS. 

Quan parlem del risc de les Corporacions Locals segons qui tinguem 
d’interlocutor la resposta pot ser diferent. Així si és amb algú de l’Admi-
nistració Local el normal és que ens diguin amb total convenciment que 
«treballar amb ells no té risc», si és un proveïdor municipal el que proba-
blement dirà és que «paguen però triguen molt a fer-ho», i si és amb qual-
sevol ciutadà del carrer poden dir que «aquests no paguen mai» o algun 
que un altre comentari en aquesta mateixa línia.

A la Figura 3 hi ha la liquidació agregada (provisional) corresponent a 
l’any 2009 del conjunt de les Hisendes Locals d’Espanya. En l’apartat de 
despeses veiem que han pagat més de 20.000 milions d’euros en sous i 
despeses de personal, uns 36.500 milions en pagaments a proveïdors dels 
quals la meitat corresponen a despeses corrents i l’altra meitat a inversions.

En resum, han insuflat al sector econòmic d’una manera o una altra 
una quantitat superior als 80.000 milions d’euros. Amb això volem donar a 
entendre que les Corporacions són realment un dels motors actius, dinà-
mics i més importants de l’economia d’un país.

Dit l’anterior, no vol dir que una Corporació Local no tingui riscos, al 
contrari, en té més d’un, en concret podríem dir que els riscos que afecten 
les relacions amb una Institució pública són de dos tipus:
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•	 Riscos	comercials
– Risc productes. és el que succeeix quan s’ha fet el llançament 

d’un producte específic per a un mercat o segment i una vegada 
al carrer no funciona. 

– Risc reputacional. és la possibilitat de pèrdua en què incorre una 
entitat o empresa per desprestigi, mala imatge, publicitat negati-
va, certa o no, respecte de la institució i les seves pràctiques de 
negocis, que pot causar pèrdua de clients, disminució d’ingressos 
o processos judicials.

•	 Riscos	financers	
– Regulatori. és aquell que implica que per falta de coneixements 

de la legalitat aplicable, poden generar situacions fallides a 
l’entitat financera o a l’empresa proveïdora. 

– De documentació o operacional. Es refereix a les conseqüències 
d’errors per documentacions errònies o autoritzacions incorrec-
tes que poden arribar a implicar responsabilitats posteriors, així 
com a fraus. 

– De crèdit. Possibilitat de perdre diners per no poder recuperar 
el principal del crèdit realitzat, en definitiva és el risc d’impa-
gament. 

Figura 3.

ESTRUCTURA DE LES HISENDES LOCALS
Liquidació agregada 2009

INgRESSOS DESPESES

1. Impostos directes 21.788.619 1. Despeses de personal 20.278.810
2. Impostos indirectes 8.219.059 2. Despeses de béns corrents 18.688.264
3. Taxes i altres ingressos 9.782.673 3. Despeses financeres 1.048.242
4. Transferències corrents 22.505.171 4. Transferències corrents 16.928.948
5. Ingressos patrimonials 1.492.376 6. Inversions reals 17.971.749
6. Alienació inversions reals 839.536 7. Transferències de capital 2.642.454
7. Transferències de capital 12.238.145 8. Actius financers 472.796
8. Actius financers 0 9. Passius financers 2.891.530
9. Passius financers 6.498.315 Total Despeses 80.922.793

Total Ingressos 83.363.894

Font: Dades publicades pel Ministeri de Economia i Hisenda. Elaboració pròpia.
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3.2. Documentació d’estudi 

Per iniciar l’anàlisi de risc d’una Corporació Local cal comptar amb 
dos tipus de documentació: 

•	 Informació	pressupostària	
•	 Informació	complementària	

En el primer dels tipus cal procurar aconseguir de la Corporació el 
següent (com a mínim): 

•	 Pressupost	a	nivell	de	capítols	de	l’any	en	curs	(recomanable	a	nivell	
de partides i capítols) 

•	 Informe	d’intervenció	del	Pressupost	
•	 Liquidació	pressupostària	dels	4	últims	anys	
•	 Informe	de	l’interventor	de	cadascuna	de	les	liquidacions	
•	 Resultat	pressupostari	dels	4	últims	anys	
•	 Romanent	de	tresoreria	dels	4	últims	anys	(detall	dels	seus	concep-

tes i antiguitat de les partides més rellevants, així com el càlcul de 
dubtós cobrament) 

•	 Desglossament	de	deute	viu	a	31	de	desembre	(curt	i	llarg	termini)	
i amb el detall d’entitats

•	 Certificat	de	l’Estalvi	Net	expedit	pel	Secretari	en	l’última	operació	
realitzada 

•	 Informe	d’intervenció	sobre	el	compliment	de	 la	Llei	d’estabilitat	
pressupostària

•	 Detall	de	l’import	de	la	devolució	a	realitzar	per	l’excés	en	la	liqui-
dació de Participació de tributs de l’Estat de l’any 2008 i següents 
(computa com a deute)

Quant a la informació complementària o addicional a sol·licitar, hi ha 
una sèrie d’informació que és molt important per acabar de donar cos a la 
valoració final, com per exemple: 

– Nombre d’habitants (puntes de població durant l’any) 
– Nombre de funcionaris i empleats de la Corporació 
– Composició del Govern Municipal (majoria o minoria; color polí-

tic; repeteixen mandat o són nous; tensions de Govern...) 
– Experiència de gestió de l’equip municipal, sols i individualment 
– Entorn actual del municipi, econòmic, social, laboral i infraestruc-
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tures, en definitiva informació sobre: evolució de l’ocupació o atur, 
importància de l’emigració, origen de l’emigració, nivells d’equipa-
ments en la població. 

– Situació geogràfica de la població: 
costa o d’interior 
a prop o lluny de nuclis urbans importants 
importància del turisme 

– Índex d’activitat industrial i comercial del municipi 
– Existència de Polígons Industrials i possibilitat d’expansió 
– Política municipal en el tema de sòl i habitatge 
– Distribució geogràfica del municipi (agrupat, urbanitzacions, nu-

clis separats...). Per tant, amb tota aquesta informació o amb la 
màxima que es pugui, podem iniciar el treball per a la valoració 
d’una Corporació amb certes garanties d’encertar en la seva reso-
lució.

3.3. Principals indicadors i ràtios 

Ara veurem cadascun dels indicadors i ràtios que podem extreure de la 
documentació obtinguda. 

Indicadors 
Dins dels indicadors podem fer una petita classificació: 

Indicadors financers i patrimonials 
•	 Liquiditat immediata: Fons líquids / Obligacions pendents de pa-

gament. Dóna la situació puntual de liquiditat màxima de la Corpo-
ració.

•	 Solvència a curt termini: Fons líquids + Drets pendents de cobra-
ment / Obligacions pendents de pagament. 
Amb aquest indicador veiem la possibilitat de fer front als seus 
compromisos de pagament amb la seva pròpia «activitat» sense ha-
ver de recórrer a cap altra font. 

•	 Endeutament per habitant: Deute viu a 31 de desembre / Nombre 
d’habitants. és un indicador purament informatiu, però que compa-
rat amb altres poblacions d’iguals característiques pot donar idea de 
l’evolució de la Corporació.
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Indicadors pressupostaris 
•	 Execució del pressupost de despeses: Obligacions reconegudes 

netes / Crèdits definitius.
Ens dóna una idea del que realment han fet del que havien pressu-
postat. Pot servir de referència de tensions internes i per valorar 
pressupostos futurs.

•	 Execució del pressupost d’ingressos: Drets reconeguts nets / Pre-
visions definitives. 
Ens aporta la realitat del fet sobre el previst. Reflecteix també el 
coneixement i el rigor de l’equip de Govern. 

•	 Període mitjà de pagament —Capítols II i VI—: (Obligacions 
pendents de pagament / Obligacions reconegudes netes) x 365. 
S’obté el termini mitjà de pagament dels capítols de proveïdors mu-
nicipals. 

•	 Període mitjà de cobrament —Capítols I, II i III—: (Drets pen-
dents de cobrament / Drets reconeguts nets) x 365. Aquest indica-
dor, a més d’informar el termini mitjà de cobrament dels impostos i 
taxes, ens dóna una idea de l’eficàcia recaptadora i de la disciplina 
fiscal dels seus ciutadans. 

•	 Despesa per habitant: Obligacions reconegudes netes / Nombre 
d’habitants. és una simple dada estadística que dóna una idea de la 
participació d’un habitant en tot el que afecta al municipi. 

•	 Ingrés per habitant: Drets reconeguts nets / Nombre d’habitants. 
Igual que en la despesa per habitant, és una dada estadística que en 
la nostra opinió hauria de ser sense considerar el Capítol IX que és 
la de passius financers o els préstecs que han pres del mercat. 

•	 Inversió per habitant: Obligacions reconegudes netes (Capítol VI 
i VII) / Nombre d’habitants. Serveix per prendre consciència del 
que es destina a inversions del total de despesa. 

•	 Superàvit (o dèficit) per habitant: Resultat pressupostari ajustat / 
Nombre d’habitants. Reflecteix el resultat de la gestió pressupos-
tària per habitant.

Indicadors de gestió 
Aquests indicadors poden permetre avaluar l’economia, l’eficàcia i 

l’eficiència dels serveis que la Institució presta als seus ciutadans i que són 
finançats amb taxes o preus públics principalment, així com amb la resta 
d’ingressos.

El que succeeix és que per poder valorar-los es precisa una sèrie de 
dades que en molts casos no tenen ni les mateixes Corporacions. Per això 
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simplement apuntem la seva existència però, donada la dificultat de cal-
cular-los almenys per part del sector financer, no entrem en major pro-
funditat. 

Ràtios 
Les principals ràtios són calculades sobre les fórmules que estan de-

senvolupades en les normes i procediments de l’Administració, a les quals 
n’hem afegit altres que des d’una perspectiva de prudència en el risc consi-
derem que són vàlides per a obtenir una imatge fidel de la situació i de 
l’evolució probable de la Corporació.

Aquestes ràtios són: 

•	 Estalvi brut: és el resultat de la diferència entre Ingressos corrents 
menys despeses corrents.
Seria l’equivalent al marge d’autofinançament de la Corporació.

•	 Estalvi net: s’obté restant a l’estalvi brut el capítol 9 de despeses.
És el millor indicador de la salut financera d’una Corporació. Re-
cull perfectament la capacitat present i futura d’assumir els seus 
pagaments

•	 Deute financer viu: és el resultat de calcular el Deute viu total a 31 
de desembre / ingressos corrents liquidats.
Aquesta ràtio és important perquè ens indica el nivell de deute viu 
que té la Corporació sobre el total d’ingressos corrents. Atès que 
per concertar endeutament (*) les Corporacions Locals no poden 
superar un coeficient del 110%, el seu resultat ens dóna una idea 
de la seva capacitat d’endeutament.

•	 Retorn deute: és el resultat de dividir el Deute viu a 31 de desem-
bre / estalvi brut.
El seu resultat ens dirà el nombre d’anys en què es podria retornar 
el deute que seria comparable amb el real sobre la base de la do-
cumentació obtinguda i ens pot donar una pista sobre possibles 
problemes de futur.

•	 Superàvit (o Dèficit): Aquest paràmetre és el resultat de la diferèn-
cia entre els ingressos i despeses de la liquidació (capítols I a VII en 
tots dos casos).
Pot tenir diverses lectures, o bé indica el grau de coherència de les 
inversions de la Corporació en relació amb el Pressupost total sen-

(*) Per a l’any 2011, aquest límit s’ha vist reduït en la Llei de Pressupostos Generals de 
l’Estat en la seva Disposició Final Quinzena fins a un màxim del 75%.
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se tenir en compte el finançament extern, o ben el que reflecteix és 
la necessitat de finançament que té la Corporació per emprendre 
les inversions previstes.

•	 Romanent de tresoreria: és el resum de l’estat total dels ingressos 
i despeses de l’exercici més els de exercicis anteriors, valorant la 
bondat d’uns i considerant la exigibilitat dels altres. 
Ens ofereix la visió global de liquiditat de què disposa la Corporació. 

•	 Correspondència entre Ingressos i Despeses corrents: Compara 
el creixement dels 4 últims exercicis dels ingressos corrents i de les 
despeses corrents. 
Ens permet veure’n la tendència i els contrasta amb la generació 
d’estalvi brut.

•	 Eficàcia recaptadora: En aquest paràmetre s’obté: el percentatge 
d’impostos directes i indirectes recaptats sobre els liquidats (en vo-
luntària) el percentatge de taxes recaptades sobre les liquidades (en 
voluntària).
De fet, ens pot donar una idea de la disciplina fiscal dels ciutadans, 
i per tant ens dóna una aproximació al previsible èxit que podria 
tenir una pujada d’impostos a nivell recaptatori.

•	 Diligència en el pagament: és el resultat de la relació entre els pa-
gaments realitzats sobre els pagaments liquidats. 
Ens dóna juntament amb el romanent de tresoreria una visió de la 
situació real de liquiditat de la Corporació. 

•	 Concentració bancària: Amb la informació addicional que hem 
sol·licitat, podem observar com té repartit el seu endeutament i això ens 
permet valorar el rendiment via retorn de negoci que es pot obtenir. 

•	 Tram ajuntament: és el grup a què pertany en funció de la seva 
població. 
Normalment s’usa la classificació següent: 
+ de 100.000 habitants  tram I
de 50.001 a 100.000 habitants  tram II 
de 20.001 a 50.000 habitants tram III 
de 10.001 a 20.000 habitants tram IV 
de 5.001 a 10.000 habitants  tram V 
menys de 5.000 habitants  tram VI 
No obstant això, qualsevol altra classificació pot resultar igual-
ment vàlida.

•	 Accés al crèdit: Més que una ràtio, aquest és un element subjectiu 
que l’equip comercial ha de posar en la proposta per a valoració de 
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l’analista i que pot servir per augmentar els elements per a la presa 
de decisions. 

•	 Fiscalitat: Intenta mesurar la capacitat d’increment d’ingressos fis-
cals. En definitiva es tracta de veure quin recorregut té l’Ajuntament 
per augmentar ingressos dels capítols I i II.

4. Exemple pràctic 

A continuació s’acompanyen les ràtios corresponents a un ajuntament 
basades en el seu pressupost/liquidació i per al període 2007 a 2011 amb la 
finalitat d’avaluar la seva situació financera.

ANÀLISI DE RISCOS CORPORACIONS LOCALS PÀg. 1

Nom: AjUNTAMENT D’ANÀLISI Habitants 36.228

Any 2007 2008 2009 2010 2011
Pressupost/Liquidació (P/L) L L L L P

I Impostos directes 9.895,20 10.025,90 10.091,70 10.527,10 10.550,60
II Impostos indirectes 607,00 1.368,50 934,20 119,50 665,00
III Taxes i altres despeses 5.856,50 6.458,30 7.813,90 5.419,70 5.975,80
IV Transferències corrents 8.544,30 9.239,80 11.501,20 9.663,10 9,268,30
V Ingressos econòmics 132,90 188,60 345,30 85,40 81,90
VI Inversions reals de la disposició 0,00 5.931,90 0,00 0,00 0,00
VII Transferències de capital 592,90 5.350,60 7.489,10 4.287,80 644,40
VIII Actius financers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IX Passius financers 1.993,14 2.151,20 1.000,00 1.299,30 0,00

TOTAL INGRESSOS 27.621,94 40.714,80 39.175,40 31.401,90 27.658,20

(I a V) Ingressos corrents 25.035,90 27.281,10 30.686,30 25.814,80 26.541,60
(VI a IX) Ingressos de capital 2.586,04 13.433,70 8.489,10 5.587,10 1.116,60

I Despeses de personal 7.318,10 7.830,80 12.769,20 8.706,10 8.852,50
II Despeses de béns corrents 9.635,30 10.466,80 13.811,30 10.891,80 11.254,10
III Despeses financeres 489,30 600,60 316,10 154,30 231,30
IV Transferències Corrents 4.800,50 5.076,00 2.493,60 4.594,20 4.601,07
VI Inversions reals 6.073,40 4.910,80 10.288,60 5.267,10 978,40
VII Transferències de capital 1.051,50 686,60 309,60 514,10 138,20
VIII Actius financers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IX Passius financers 1.417,30 1.474,00 1.410,50 1.711,60 1.601,90

TOTAL DESPESES 30,785,40 31.045,60 41.398,90 31.839,20 27.657,47

(I a IV) Despeses corrents 22.243,20 23.974,20 29.390,20 24.346,40 24.938,97
(VI a IX) Despeses de capital 8.542,20 7.071,40 12.008,70 7.492,80 2.718,50

ROMANENT DE TRESORERIA

Fons líquids 6.060,50 9.169,20 3.519,40 4.074,80
+ Drets pendents de cobrament 7.376,60 12.392,40 16.648,80 12.711,40
– Obligacions pendents de pagament –6.482,30 –5.180,00 –6.918,00 –5.979,70
Romanent de tresoreria total 6.954,80 16.381,60 13.250,20 10,806,60
– Romanent afectat 3.900,00 12.223,20 10.875,30 9.980,90
– Provisió saldos cobrament dubtós 1.501,70 1.461,20 1.230,30 825,00
Romanent per a despeses generals 1.553,10 2.697,20 1.144,60 0,60

DEUTE VIU

A llarg termini 9.984,30 10.468,90 10.280,90 9.868,60 8.738,90
Operacions de tresoreria (límits) 0,00 2.400,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00
Total deute viu 9.984,30 12.868,90 13.780,90 13.368,60 12.238,90

ALTRES DESPESES

Nombre de funcionaris 292 313 329 348 354
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ANÀLISI DE RISCOS CORPORACIONS LOCALS PÀg. 2

Nom: AjUNTAMENT D’ANÀLISI

Any 2007 2008 2009 2010 2011
Pressupost/Liquidació (P/L) L L L L P

ESTALVI NET

ESTALVI BRUT 3.282,00 3.907,50 1.612,20 1.622,70 1.833,93
– Despesa financera (cap. III + cap. IX) 1.906,60 2.074,60 1.726,60 1.865,90 1.833,93
Resultat 1.375,40 1.832,90 –114,40 –243,20 0,73

ESTALVI NET EN % S / I.C. 5,49 6,72 –0,37 –0,94 0,00

DEUTE VIU EN %
Deute viu sobre ingressos corrents 39,88 38,37 33,50 38,23 32,93

TRESORERIA en %
Límits màxims a curt termini + avals S/ I.C. 0,00 8,80 11,41 13,56 13,19

CAPACITAT DE RETORN en %
Amortització anual 5,27 6,95 –1,35 –0,52 6,04

ROMANENT DE TRESORERIA en %
RT per despeses generals s / IC 6,20 9,89 3,73 0,00

SUPERÀVIT / DÈFICIT TOTAL 
Ingressos totalsdespeses totals –3.163,46 9.669,20 –2.223,50 –437,30

SUPERÀVIT / DÈFICIT –Llei estabilitat–
Ingressos (Cp. I a VII) 25.628,80 38.563,60 38.175,40 30.102,60
Despeses (Cap. I a VII) 29.368,10 29.571,60 39.988,40 30.127,60
Import –3.739,30 8.992,00 –1.813,00 –25,00
sobre ingressos totals en % –13,54 22,09 –463 –0,08

CAPACITAT DE RETORN
Deute viu en anys 27,97 31,59 12,61 14,88 18,34

ESTALVI BRUT
Ingressos corrents (Cap. I a V) 25.035,90 21.281,10 30.686,30 25.814,80 26.541,60
Despeses corrents (Cap. I a IV  Cap. III) 21.753,90 23.373,60 29.074,10 24.192,10 24.707,67
Resultat 3.282,00 3.907,50 1.612,20 1.622,70 1.833,93

LIQUIDITAT IMMEDIATA –0,93 –1,77 –0,51 –0,68

SOLVÈNCIA A CURT TERMINI –2,07 –4,16 –2,92 –2,81

TERMINI MITjÀ DE COBRAMENT en dies 164,59 253,36 322,55 288,78

TERMINI MITjÀ DE PAgAMENT en dies –150,62 –122,95 –104,78 –135,07

CÀRREgA FINANCERA en % 7,62 7,60 6,63 7,23 6,91

De l’anàlisi de les ràtios i indicadors adjunts podem deduir que l’entitat 
local a partir de la liquidació de l’any 2009 ha començat a tenir problemes 
financers com ho demostra l’evolució d’algunes de les seves principals 
ràtios com veurem a continuació. 

L’estalvi net no només és negatiu i representa un –0,94% sobre ingres-
sos corrents sinó que a més ha doblat el de l’any anterior. La capacitat de 
tornada (amortització anual) és negativa, cosa que donaria a entendre pro-
blemes per a la devolució amb puntualitat de les quotes dels préstecs.

Existeix dèficit segons els criteris de la Llei d’Estabilitat, si bé, en ser 
inferior al –5,53% fixat com a excepció per a aquest any 2010, no cal efec-
tuar pla de reequilibri.

Quant al romanent de tresoreria és positiu, però el seu resultat és ínfim 
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tenint en compte les xifres de la Corporació; de fet és del 0% ssobre ingres-
sos corrents, amb un resultat absolut de 600’00 euros. 

L’aspecte més positiu a destacar és que el percentatge de deute viu no 
arriba ni al 40% (38,23%), cosa que li permet una certa folgança i possibi-
litats de cara al futur. 

El que s’ha detallat anteriorment és en referència a les principals ràtios 
legals. Ara veurem la situació en què es troben la resta de ràtios financeres. 

La capacitat de devolució en anys ha augmentat de 12 a gairebé 15 
anys i amb tendència per 2011 a superar els 18 anys. Aquesta dada, junta-
ment amb el de la capacitat de devolució (amortització anual), ens dóna a 
entendre que existeix un problema seriós de devolució del deute actual.

El període mitjà de cobrament és ostensiblement superior al període de 
pagament, de manera que només per això ja es genera una possible neces-
sitat de tresoreria. Però seria interessant esbrinar a què es deu aquest termi-
ni de cobrament tan llarg (problemes en la gestió de recaptació, en el co-
brament de subvencions...), és a dir, si es deu a un problema administratiu, 
estructural o... Quant al període de pagament probablement l’augment dels 
dies es deu a una senzilla falta de liquiditat, qüestió aquesta que ens con-
firma la ràtio de liquiditat immediata, que és negativa de –0,68 quan el 
nivell normal seria positiu i major de 1,00. La càrrega financera com a 
percentatge també està evolucionant a l’alça, a més del fet que la ràtio de 
solvència a curt termini és negativa del –2,81 quan també el seu standard 
és ser positiu i en xifres superiors a 1. 

Tot l’anterior ratifica el que venim observant. Per això, la nostra opinió 
en aquest cas enfront d’una Corporació Local que sol·licités una operació 
creditícia, des de la perspectiva del departament de riscos d’una entitat fi-
nancera seria desestimar o denegar la petició ja que l’Ajuntament mostra 
signes evidents que en breu pot tenir seriosos problemes de capacitat de 
devolució amb puntualitat.

Òbviament, cosa diferent és si per qüestions de tipus comercial, de ces-
sió de negoci o de qualsevol altre motiu es pugui reconsiderar la decisió de 
l’equip de riscos, però això és un tema que no ens ocupa en aquest article.

5. Conclusions 

Arribats a aquest punt, el que sembla evident és que la incidència del 
Sector Públic Local en el PIB d’aquest país és més que rellevant, i que 
juntament amb la resta del sector públic tenen un pes destacable en l’eco-
nomia de l’Estat.
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El que antecedeix pretén d’una banda donar un vernís explicant què és 
el sector públic, com és la informació financera que proporciona i quines 
són les tècniques que podem dur a terme si desitgem efectuar una anàlisi 
dels estats financers que ens permetin valorar la situació financera, en 
aquest cas de l’entitat local analitzada. Hem vist com, encara que en el 
sector públic manquem d’un «estàndard» d’anàlisi que ens digui que està 
bé o que no ho està, sí que disposem de mesures i ràtios que ens poden 
donar pistes sobre quina és la situació de cada entitat.

El treball ens dóna a conèixer elements per poder valorar el risc i tam-
bé serveix perquè les empreses li perdin el respecte a «treballar» amb el 
sector públic, el qual és un gran consumidor de béns i serveis, ja que amb 
coneixement es pot fer de forma normalitzada i a més cobrant. Al meu 
entendre l’idoni seria que el sector públic pogués considerar-se en el mitjà 
termini com un client habitual per a qualsevol tipus d’empreses els produc-
tes de les quals es requereixin en el sector públic. Això seria el millor se- 
nyal de normalitat en la salut del nostre sistema econòmic. 

Aquesta normalitat augmentaria el nombre de licitadors i, a conse-
qüència d’això, es reduiria el cost per a l’Administració, que en definitiva 
ha estat aquest l’objectiu de les lleis de contractes amb l’Administració fins 
a l’actualitat. Sense cap dubte aquest fet indicat ajudaria a la millora dels 
terminis de pagament de l’administració fins a arribar a normalitzar-los 
íntegrament.
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