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INFORME D’INTERVENCIÓ  
 
Referència:  Aprovació del Pressupost municipal 2022. 
 
Normativa aplicable : 
 
— Els articles 162 al 171 i 193.bis del Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
— Els articles 22.2 e) i 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local. 
— Els articles del 2 al 23 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es 
desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals. 
_ L'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'Estructura 
dels Pressupostos de les Entitats Locals. 
— La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera. 
— L'article 16 del Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de 
desembre, d'Estabilitat Pressupostària, en la seva Aplicació a les Entitats 
Locals, aprovat pel Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre. 
— El Reglament (UE) Núm. 549/2013 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 (SEC-10). 
— La Guia per a la determinació de la Regla de Despesa de l'article 12 de la 
Llei Orgànica 2/2012, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera per 
a Corporacions Locals (IGAE). 
— Les Regles 55 i següents de l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per 
la qual s'aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local. 
— La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la 
qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 
— L'article 4.1.b).2n 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. 
— El Reial decret llei 3/2016, de 2 de desembre, pel qual s'adopten mesures en 
l'àmbit tributari dirigides a la consolidació de les finances públiques i altres 
mesures urgents en matèria social. 
— El Reial decret-Llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de 
sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i entitats locals i unes 
altres de caràcter econòmic. 
— El Reial decret-Llei 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la 
morositat de les administracions públiques i de suport a entitats locals amb 
problemes financers. 
 
Aquest informe s’emet d’acord amb el que estableix; 
 



 

 

a) Informe sobre el pressupost: 
 
Art. 168.1c) TRLRHL. Al pressupost s’hi haurà d’unir l’annex de personal de 
l’Entitat local. 
Art. 168.4. TRLRHL El president formarà el pressupost  i el remetrà, informat 
per la intervenció i amb els annexos i documentació complementaria detallada. 
L’acord serà únic, no podent aprovar-se cap d’ells separadament. 
Art. 283.1 TRLMRL DL 2/2003. Els ens locals han d’aprovar anualment, 
mitjançant llur pressupost, les plantilles i relació de llocs de treball en el seu 
cas. 
 
b) Informe de fiscalització:  
 
Art. 214.2 TRLRHL. La funció interventora comprendrà la intervenció crítica o 
prèvia de tot acte, document o expedient susceptible de produir drets u 
obligacions de contingut econòmic o moviments de fons de valors. 
Art. 215. TRLRHL.  Les objeccions (“reparos”) es formularan si l’interventor 
està en desacord amb el fons o forma dels actes, documents o expedients 
examinats, havent de formular els reparaments per escrit abans de l’adopció 
dels acords o resolució. 
Art. 213. TRLRHL.  Funció interventora en la seva triple acceptació de funció 
interventora (control de legalitat i que s’ajusta a les disposicions legals 
aplicables segons Llei general pressupostària i RD 2188/95 de règim de control 
intern), control financer i control d’eficàcia. 
 
S’INFORMA: 
 
Primer.- Concepte 
 
Els pressupostos generals de les entitats locals constitueixen l’expressió 
xifrada, conjunta i sistemàtica de les obligacions que com a màxim pot 
reconèixer l’entitat i els seus organismes autònoms i dels drets que es preveien 
liquidar durant el corresponent exercici, així com les previsions d’ingressos i 
despeses de les societats mercantils capital social el qual pertanyi íntegrament 
a l’entitat local corresponent. 
 
El pressupost coincidirà amb l’any natural. 
El pressupost general de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, segons l’article 
164 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,  està integrat per: 
 

 Pressupost de l’Ajuntament. 
 

Als efectes del que disposa l’article 2.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril 

d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, (LOEPSF) els ens que 

integren el sector administracions públiques, i per tant la Corporació Local, per 



 

 

al càlcul del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària, regla de la 

despesa i sostenibilitat financera és únicament el del propi  Ajuntament de Sant 

Vicenç de Montalt 

 
La Intervenció, exercirà la funció de control i fiscalització que li atribueix la 
normativa vigent amb els desplegaments que pugui aprovar el Ple municipal 
 
Segon.- Respecte a la tramitació per l’aprovació del pressupost 
 
L’art. 169 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals (TRLRHL), 
regula la tramitació que s’ha de seguir per aprovar el pressupost de l’entitat 
local, amb caràcter general.  La tramitació és segons aquest articulat la 
següent: 
 

a) Aprovació provisional (per majoria simple del Ple)+ Exposició al públic 
previ anunci en el BOP durant 15 dies hàbils. 

b) Si no es presenten reclamacions es considerarà definitivament aprovat. 
Si es presenten reclamacions el Ple disposarà d’un mes per resolució de 
reclamacions.  

c) El pressupost s’ha d’aprovar abans del 31 de desembre de l’any anterior 
a la seva entrada en vigor i publicar-ho definitivament resumit per 
capítols.  

d) Aprovació definitiva pel Ple de l’Ajuntament i publicació del BOP. 
e) Remissió del Pressupost General a L’Administració de l’Estat, a la 

Comunitat Autònoma (Delegació especial d’Economia i Hisenda de 
Barcelona i Delegació territorial del Govern  a Barcelona d’acord amb 
l’art. 20.4 del RD 500/90). 

 
La còpia del pressupost i de les seves modificacions ha d’estar a disposició del 
públic, a l’efecte informatiu, des de la seva aprovació definitiva fins a la 
finalització de l’exercici. 
 
Tercer.- Respecte al contingut de l’expedient, 
 
S’ha d’adjuntar com documentació bàsica: 
Pressupost  anual de l’Ajuntament (Inclou detall d’ingressos i despeses) 
Resum de pressupost a mig termini (3 anys) 
Resum del pressupost consolidat 
Bases d’Execució (art. 156 TRLRHL). 
 
Annexos (art. 166 TRLRHL):  
 
Plans i programes d’inversió i finançament per 4 anys. 
Estat de previsió de moviments i situació del deute: a llarg i curt termini . 
 



 

 

El pressupost de l’entitat local el forma el seu president i s’hi ha d’unir la 
documentació següent: 

a) Memòria explicativa del seu contingut i de les principals modificacions 
que presenti en relació amb el vigent. 
b) Liquidació del pressupost de l’exercici anterior i avançament de la del 
corrent, referida, almenys, a sis mesos de l’exercici corrent. 
c) Annex de personal de l’entitat local. 
d) Annex de les inversions per realitzar en l’exercici. 
e) Annex de beneficis fiscals en tributs locals contenint informació detallada 
dels beneficis fiscals i la seva incidència en els ingressos de cada Entitat 
Local. 
f) Annex amb informació relativa als convenis subscrits amb les Comunitats 
Autònomes en matèria de despesa social, amb especificació de la quantia 
de les obligacions de pagament i dels drets econòmics que s'han de 
reconèixer en l'exercici al que es refereix el pressupost general i de les 
obligacions pendents de pagament i drets econòmics pendents de 
cobrament, reconeguts en exercicis anteriors, així com de l'aplicació o 
partida pressupostària en la qual es recullen, i la referència al fet que 
aquests convenis inclouen la clàusula de retenció de recursos del sistema 
de finançament a la qual es refereix l'article 57 *bis de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 
g) Un informe econòmic-financer, en el qual s'exposin les bases utilitzades 
per a l'avaluació dels ingressos i de les operacions de crèdit previstes, la 
suficiència dels crèdits per atendre el compliment de les obligacions 
exigibles i les despeses de funcionament dels serveis i, en conseqüència, 
l'efectiva anivellació del pressupost. 

 
Sobre la base dels pressupostos el president de l’entitat forma el pressupost 
general format pel propi de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt i, amb 
l’informe de la intervenció i amb els annexos i la documentació complementària 
detallats a l’apartat 1 de l’article 166 i en aquest article, l’ha de trametre al Ple 
de la corporació abans del dia 15 d’octubre perquè l’aprovi, l’esmeni o el 
retorni. 
 
L’acord d’aprovació, que és únic, ha de detallar els pressupostos que 
integren el pressupost general, i no se’n pot aprovar cap per separat. 
 
Dins del pressupost, cal tenir en compte el compliment de la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera 
que diu: 
 

 Article 4 Principi de sostenibilitat financera  
 
1. Les actuacions de les Administracions Públiques i altres subjectes 
compresos en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei estaran 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 conforme a l'establert en aquesta Llei, 
la normativa sobre morositat i en la normativa europea.  
S'entén que existeix sostenibilitat del deute comercial quan el període mitjà 
de pagament als proveïdors no superi el termini màxim previst en la 
normativa sobre morositat.  
 (Article 4 redactat per l'apartat un de l'article primer de la L.O. 9/2013, de 20 
de desembre, de control del deute comercial en el sector públic («B.O.I.» 21 
desembre).Vigència: des del 22 desembre 2013). 
 

 Article 5 Principi de plurianualitat  
 
L'elaboració dels Pressupostos de les Administracions Públiques i altres 
subjectes compresos en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei s'enquadrarà en 
un marc pressupostari a mitjà termini, compatible amb el principi d'anualitat 
pel qual es regeixen l'aprovació i execució dels Pressupostos, de 
conformitat amb la normativa europea. 
 

 Article 29 Pla pressupostari a mitjà termini  
 
1. S'elaborarà un pla pressupostari a mitjà termini que s'inclourà al 
Programa d'Estabilitat, en el qual s'emmarcarà l'elaboració dels 
pressupostos anuals i a través del com es garantirà una programació 
pressupostària coherent amb els objectius d'estabilitat pressupostària i de 
deute públic i de conformitat amb la regla de despesa.  
 
2. El pla pressupostari a mitjà termini abastarà un període mínim de tres 
anys i contindrà, entre altres paràmetres:  
 a) Els objectius d'estabilitat pressupostària, de deute públic i regla de 
despesa de les respectives Administracions Públiques.  
 b) Les projeccions de les principals partides d'ingressos i despeses 
tenint en compte tant la seva evolució tendencial, és a dir, basada en 
polítiques no subjectes a modificacions, com l'impacte de les mesures 
previstes per al període considerat.  
 c) Els principals suposats en els quals es basen aquestes projeccions 
d'ingressos i despeses.  
 d) Una avaluació de com les mesures previstes poden afectar a la 
sostenibilitat a llarg termini de les finances públiques.  
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Quart.-  Pressupost anual de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt 
 
Estudi dels ingressos previstos. 
 

a) Respecte als ingressos corrents: 
 

 

   

Crèdit Inicial 

   

2020 2021 2022 2022 Vs 2021 2022 Vs 2021 % 

Cap I 1 Impostos directes 4.274.719,57 4.374.000,00 4.267.000,00 -107.000,00 -2,45% 

Cap II 2 Impostos indirectes 125.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00% 

Cap III 3 Taxes, preus públics i altres ingressos 1.926.606,00 1.979.006,00 2.136.111,00 157.105,00 7,94% 

Cap IV 4 Transferències corrents 1.728.558,23 2.048.693,07 2.140.657,60 91.964,53 4,49% 

Cap V 5 Ingressos patrimonials 105.600,00 62.206,00 62.206,00 0,00 0,00% 

  

Total Ingressos Corrents 8.160.483,80 8.613.905,07 8.755.974,60 142.069,53 1,65% 

 
 

Els ingressos previstos s’han obtingut a partir dels drets reconeguts i liquidats durant els darrers exercicis que es 
fonamenten en l’evolució de les diferents bases censals, així com en liquidacions d’ingressos. Aquest imports s’han 
actualitzat d’acord amb l’increment aprovat en les tarifes de les diferents ordenances fiscals. 
  



 

 

 
 

 
b) Respecte als ingressos de capital: 

 
 

   

Crèdit Inicial 

   

2020 2021 2022 2022 Vs 2021 2022 Vs 2021 % 

Cap VI 6 Alienació d’inversions reals 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Cap VII 7 Transferències de capital 0,00 501.693,26 68.365,07 -433.328,19 -86,37% 

  

Total Ingressos de Capital 0,00 501.693,26 68.365,07 -433.328,19 -86,37% 

 
 

c) Respecte als ingressos financers 
 

   

Crèdit Inicial 

   

2020 2021 2022 2022 Vs 2021 2022 Vs 2021 % 

Cap VIII 8 Actius financers 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00% 

Cap IX 9 Passius financers 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

  

Total Ingressos Financers 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00% 
 

 
  



 

 

 
Estudi de les despeses consignades 

 
a) Respecte a les despeses corrents 

 
 

   

Crèdit Inicial 

   

2020 2021 2022 2022 Vs 2021 2022 Vs 2021 % 

Cap I 1 Despeses de personal 3.666.789,67 3.793.455,62 3.990.622,82 197.167,20 5,20% 

Cap II 2 Despeses corrents en béns i serveis 3.279.963,22 3.363.470,01 3.729.853,76 366.383,75 10,89% 

Cap III 3 Despeses financeres 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00% 

Cap IV 4 Transferències corrents 527.532,39 617.559,14 641.292,93 23.733,79 3,84% 

Cap V 5 Fons de Contigència 73.335,79 0,00 0,00 0,00 
 

  

Total Despeses Corrents 7.550.621,07 7.777.484,77 8.364.769,51 587.284,74 7,55% 

 
 

b) Respecte a les despeses de capital 
 
 

   

Crèdit Inicial 

   

2020 2021 2022 2022 Vs 2021 2022 Vs 2021 % 

Cap VI 6 Inversions reals 459.800,00 1.247.623,94 409.600,00 -838.023,94 -67,17% 

Cap VII 7 Transferències de capital 9.000,00 10.000,00 0,00 -10.000,00 -100,00% 

  

Total Despeses de Capital 468.800,00 1.257.623,94 409.600,00 -848.023,94 -67,43% 

 
  



 

 

 
 

c) Respecte a les despeses financeres 
 

   

Crèdit Inicial 

   

2020 2021 2022 2022 Vs 2021 2022 Vs 2021 % 

Cap VIII 8 Actius financers 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00% 

Cap IX 9 Passius financers 141.062,73 80.489,62 49.970,16 -30.519,46 -37,92% 

  

Total Despeses Financeres 146.062,73 85.489,62 54.970,16 -30.519,46 -35,70% 
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D’acord amb l’art. 168.1.g) del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, 
Text Refós de la llei d’Hisendes, l’expedient d’aprovació del Pressupost 
contindrà un informe econòmic-financer, en el qual s'exposin les bases 
utilitzades per a l'avaluació dels ingressos i de les operacions de crèdit 
previstes, la suficiència dels crèdits per atendre el compliment de les 
obligacions exigibles i les despeses de funcionament dels serveis i, en 
conseqüència, l'efectiva anivellació del pressupost.  
 
Es comprova que l’esmentat informe consta a l’expedient, i al qual ens 
remetem per la explicació de les dades abans esmentades. 
 
 
Cinquè .- Altres documents del pressupost : 
 

a) Bases d’execució. S’adjunten a l’expedient com a document 
d’obligada inclusió les bases d’execució que recullen la normativa 
aplicable per l’execució del pressupost. 
Cap regulació inclosa en aquestes bases contradiu la normativa 
vigent. 

 
b) Annex d’inversions. S’incorpora l’annex d’inversions del 2022 a 

l’expedient  
 

c) Annex de personal. S’incorpora l’annex de personal on es recull 
tota la dotació prevista en la RLT i plantilla.   

 
d) Altres consideracions 

 
 
Cal tenir en compte que; 
 

 Respecte al romanent de tresoreria s’actuarà de forma prioritària si 
aquest és positiu en termes SEC: 

 
a) Al finançament d’obligacions pendents d’aplicar a 

pressupostos de l’exercici anterior cta ”413*”.-  S’informa que a 
data 31 de desembre de 2021 no existeix saldo en aquesta 
compte. 
 

b) El compliment del termini legal de proveïdors.- En virtut de 
l’article 13.6 de la Llei Orgànica 2/2012, d’Estabilitat 
pressupostaria i sostenibilitat financera. 
 

c) A amortització d’operacions d’endeutament.- 
 

 



 

 

 
Sisè.- Pressupost General 
 
Criteri d’equilibri pressupostari  
 
El pressupost general de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, es presenta en 
equilibri. 
 
 
Setè.- Compliment dels objectius de la LOEPSF 

Tot i que el Consell de Ministres, en sessió de 6 d’octubre de 2020 va 
suspendre les regles fiscals en 2020 i 2021, s’analitza el compliment dels 
objectius d’estabilitat pressupostària, i deute públic, en compliment de l’art. 
165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, que estableix que el 
pressupost general atendrà al compliment del principi d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, en els termes previstos a la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera. 

El càlcul de l’estabilitat pressupostaria, en termes SEC, consta detallat en 
l’informe d’intervenció emès com informe independent, que consta a 
l’expedient, com així ho estableix l’article 16.2 del  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, a la seva aplicació a 
les entitats locals, que es descriu el següent: “En las restantes entidades 
locales, 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.” 
 
 
Vuitè.- Competència municipal.  
 
La Llei 27/2013, aprovada el 27 de desembre de 2013, de Racionalització i 
Sostenibilitat de l’Administració Local (RSAL), incorpora apartats, modifica 
articles i disposicions de les normatives següents : 
 

1. Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de Bases del Règim Local (RBRL).   
2. RDL 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes 

Locals. 



 

 

3. RDL 781/1986, de 18 d’abril, Text Refós de les disposicions legals 
vigents en matèria de Règim Local.  

4. Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Regim Jurídic de les 
Administracions Públiques i de Procediment Administratiu Comú.  

5. Llei 2/2011, de 4 de març, d’Economia Sostenible. 
6. RDL 2/2008, de 20 de juny, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei del 

Sòl.  
7. Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.  
 

L’objecte de la nova Llei 27/2013 és : 
 

a) Clarificar les competències municipals per evitar duplicitats amb les 
competències d’altres administracions.  
 

b) Racionalitzar l’estructura organitzativa de l’Administració Local d’acord 
amb els principis d’eficiència, estabilitat i sostenibilitat financera. 
 

c) Garantir un control financer i pressupostari més rigorós.  
 

d) Afavorir la iniciativa econòmica privada evitant intervencions 
administratives desproporcionades.  

 
L’article primer de la Llei 27/2013, de 27 de desembre de 2013, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, que modifica, entre 
d’altres, l’art. 25.2 la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local,  determina : “2. El Municipi exercirà en tot cas com a 
competències pròpies, en els termes de la legislació de l'Estat i de les 
Comunitats Autònomes, en les següents matèries: 
 
a) Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística. Protecció i 
gestió del Patrimoni històric. Promoció i gestió de l'habitatge de protecció 
pública amb criteris de sostenibilitat financera. Conservació i rehabilitació de 
l'edificació. 
b) Medi ambient urbà: en particular, parcs i jardins públics, gestió dels residus 
sòlids urbans i protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica 
a les zones urbanes. 
c) Proveïment d'aigua potable a domicili i evacuació i tractament d'aigües 
residuals. 
d) Infraestructura viària i altres equipaments de la seva titularitat 
e) Avaluació i informació de situacions de necessitat social i l'atenció immediata 
a persones en situació o risc d'exclusió social. 
f) Policia local, protecció civil, prevenció i extinció d'incendis. 
g) Tràfic, estacionament de vehicles i mobilitat. Transport col·lectiu urbà. 
h) Informació i promoció de l'activitat turística d'interès i àmbit local. 
i) Fires, proveïments, mercats, llotges i comerç ambulant. 
j) Protecció de la salubritat pública. 



 

 

k) Cementiris i activitats funeràries. 
l) Promoció de l'esport i instal·lacions esportives i d'ocupació del temps lliure. 
m) Promoció de la cultura i equipaments culturals. 
n) Participar en la vigilància del compliment de l'escolaritat obligatòria i 
cooperar amb les Administracions educatives corresponents en l'obtenció dels 
solars necessaris per a la construcció de nous centres docents. La conservació, 
manteniment i vigilància dels edificis de titularitat local destinats a centres 
públics d'educació infantil, d'educació primària o d'educació especial. 
o) Promoció en el seu terme municipal de la participació dels ciutadans en l'ús 
eficient i sostenible de les tecnologies de la informació i les comunicacions.” 
 
Les Entitats Locals no han d’assumir competències que no els atribueix la llei i 
per a les que no compten amb el finançament adequat. Per tant, sols podran 
exercir competències diferents a les pròpies o de les atribuïdes per delegació 
quan no es posi en risc la sostenibilitat financera del conjunt de la Hisenda 
Municipal.  
 
La delegació de competències estatals o autonòmiques en els Municipis ha 
d’anar acompanyada de la corresponent dotació pressupostaria, la seva 
duració no serà inferior a 5 anys i l’Administració que delega es reservarà els 
mecanismes de control precisos per assegurar l’adequada prestació del servei 
delegat.  
 
L’article 116 Ter, del TRLRHL afegit a data 30 de desembre de 2013, i 
vigència 31 de desembre de 2013, amb la següent redacció:  
 
 “ Cost efectiu dels serveis.  
 

1. Totes les Entitats Locals calcularan abans del dia 1 de novembre de 
cada any el cost efectiu dels serveis que presten, a partir de les dades 
contingudes en la liquidació del pressupost general i, en el seu cas, de 
les comptes anuals aprovades de les entitats vinculades o dependents, 
corresponents a l’exercici immediatament anterior.  

2. El càlcul del cost efectiu dels serveis tindrà en compte els costos reals 
directes e indirectes dels serveis conforme a les dades d’execució de 
despeses anomenats en l’apartat anterior: Per Ordre del Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques es desenvoluparan aquests 
criteris de càlcul.  

3. Totes les Entitats Locals comunicaran els costos efectius de cada un 
dels serveis al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques per a la 
seva publicació.” 

 
Art. 25.3 LRBRL “Les competències municipals en les matèries enunciades en 
aquest article es determinaran per Llei havent d'avaluar la conveniència de la 
implantació de serveis locals conforme als principis de descentralització, 
eficiència, estabilitat i sostenibilitat financera”. 



 

 

 
Art. 25.4 LRBRL “La Llei al fet que es refereix l'apartat anterior haurà d'anar 
acompanyada d'una memòria econòmica que reflecteixi l'impacte sobre els 
recursos financers de les Administracions Públiques afectades i el compliment 
dels principis d'estabilitat, sostenibilitat financera i eficiència del servei o 
l'activitat. La Llei ha de preveure la dotació dels recursos necessaris per 
assegurar la suficiència financera de les Entitats Locals sense que això pugui 
comportar, en cap cas, una major despesa de les Administracions Públiques.” 
 
Art. 27 LRBRL “L'Estat i les Comunitats Autònomes, en l'exercici de les seves 
respectives competències, podran delegar en els Municipis l'exercici de les 
seves competències. 
La delegació haurà de millorar l'eficiència de la gestió pública, contribuir a 
eliminar duplicitats administratives i ser conforme amb la legislació d'estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
La delegació haurà de determinar l'abast, contingut, condicions i durada 
d'aquesta, que no podrà ser inferior a cinc anys, així com el control d'eficiència 
que es reservi l'Administració delegant i els mitjans personals, materials i 
econòmics, que aquesta assigni sense que pugui suposar una major despesa 
de les Administracions Públiques.” 
 
 
D’altra banda, l’article únic de l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, de 
modificació de l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova 
l’estructura dels pressupostos de les entitats locals, diu a l’art. 4.4 “En els 
supòsits en que l’Entitat local assumeixi competències per delegació de l’Estat 
o de les Comunitats Autònomes, en aplicació de l’art. 27 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, s’haurà de realitzar el 
necessari desenvolupament dels grups de programa, a fi de que existeixi una 
exacta correspondència entre cada servei assumit i un únic programa o 
subprograma pressupostari.” 
  



 

 

Novè.- Resultat de l’informe 
 
Conclusions 
 
Es tracta d’un pressupost que es realitza sense dèficit inicial i recull dotació 
pressupostària necessària per fer front a les obligacions fermes de 
l’Ajuntament. 
 
Les previsions realitzades als ingressos són adequades a la realitat i cobreixen 
totes les obligacions contretes per l’Ajuntament. 
 
Les ràtios d’endeutament i estabilitat pressupostària  respecten els límits legals 
establerts, calculats de forma consolidada. S’annexa informe independent, 
sobre el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera.  
 
 
 
L’interventor acctal. 


