Informe d’Intervenció
Expedient núm.: 1222/2021
Procediment: Elaboració i Aprovació del Pressupost general de l’exercici 2022

Títol: Informe del pressupost general de la corporació
Tipus: preceptiu
Identificació del responsable: Immaculada Rocio Santos Cuellas, secretària interventora
tresorera accidental

1.
2.
3.
4.

Certificat de la liquidació del pressupost del exercici anterior
Avanç de la liquidació del pressupost de l’exercici corrent
Beneficis fiscals en tributs locals
Informació relativa als convenis subscrits amb les Comunitats Autònomes en matèria de
despesa social

Mitjançant provisió d’Alcaldia de data 22 de gener de 2022 s’ha disposat iniciar l’expedient
d’aprovació del pressupost adjuntant-se la següent documentació:

1. Previsions d’ingressos i despeses
2. Bases d’execució del pressupost
3. Memòria explicativa del seu contingut i de les principals modificacions que presenten en
relació al pressupost vigent
4. Inversions a realitzar en l’exercici
5. Plans i programes de inversió i finançament per un període de 4 anys
Consta en l’expedient informe on es detalla la proposta de plantilla de personal de la Corporació i
s’adjunta la plantilla i l’annex de personal.
Els ens dependents han aportat la documentació requerida per a formar el pressupost general.
FONAMENTS JURÍDICS
S’emet el present informe de conformitat amb l’establert a l’art. 168.4 del Text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març i d’acord amb l’art.
4.1.b), apartat 6è, del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual s’aprova el règim jurídic
dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
Normativa i legislació aplicable:
L’article 168.1 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora
de les Hisendes locals (TRLRHL) estableix que el pressupost de l'entitat local el forma el seu
president i a ell si ha d'unir la següent documentació:
a) Memòria explicativa del seu contingut i de les principals modificacions que presenti en
relació amb el vigent.
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L’Àrea d’Intervenció ha informat que cal iniciar l’expedient d’aprovació del pressupost general de
la Corporació, facilitant la següent documentació necessària per l’elaboració del pressupost:

Número: 2022-0009 Data: 24/01/2022

FETS

INFORMES INTERVENCIO

Immaculada Rocío Santos Cuellas (1 de 1)
Secretària interventora accidental
Data Signatura: 24/01/2022
HASH: 6924f937ae8e8117dcf177929ed19a2c

INFORME D’INTERVENCIÓ

L’article 168.4 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL disposa l'acord
d'aprovació, que serà únic, ha de detallar els pressupostos que integren el pressupost general,
no pot aprovar-se cap d'ells separadament.
L’article 166 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL relaciona els annexos
que caldrà unir al pressupost general:






plans i programes d’inversió i finançament que, per un termini de quatre anys, podran
formular els municipis i altres entitats locals d’àmbit supramunicipal
programes anuals d’actuació, inversions i finançament de les societats mercantils amb
capital íntegrament o majoritari municipal
l’estat de consolidació del pressupost municipal amb els dels organismes autònoms i
societats mercantils
l’estat de previsió de moviments i situació del deute.

CONCLUSIONS
S’ha presentat per part de l’Alcalde el projecte de pressupost de l’entitat de conformitat amb els
articles 164 a 166 del TRLRHL.
Pressupost general:
1. El pressupost de la pròpia entitat on figura:
a. Estat de despeses, en els que s’inclou, amb la deguda especificació, els
crèdits necessaris per atendre el compliment de les obligacions. (art.
165.1.a) TRLRHL)
b. Estat d’ingressos, en el que figuren les estimacions dels diferents
recursos econòmics a liquidar durant l’exercici (art. 165.1.b) TRLRHL)
2. Les Bases d’Execució del Pressupost (art. 165.1 TRLRHL)

Número: 2022-0009 Data: 24/01/2022

L’article 168.4 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL disposa que sobre la
base dels pressupostos i estats de previsió de l’entitat local, organismes autònoms, el president
de l'entitat formarà el pressupost general i el remetrà, informat per la Intervenció i amb els
annexos i documentació complementària detallats en l'apartat 1 de l'article 166 i en el present
article, al Ple de la corporació abans del dia 15 d'octubre per la seva aprovació, esmena o
devolució.
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L’article 168.2 i 3 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL enuncia que el
pressupost de cadascun dels organismes autònoms integrants del general, proposat inicialment
per l'òrgan competent d'aquells, s'ha de remetre a l'entitat local de la qual depenguin abans del
15 de setembre de cada any, acompanyat de la documentació detallada a l'apartat anterior. Pel
que fa a les societats mercantils, fins i tot d'aquelles en el seu capital sigui majoritària la
participació de l'entitat local, remetran a l’entitat local, abans del dia 15 de setembre de cada any,
les seves previsions de despeses i ingressos, així com els programes anuals d'actuació,
inversions i finançament per a l'exercici següent.

INFORMES INTERVENCIO

b) Liquidació del pressupost de l'exercici anterior i avanç 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 a realitzar en l'exercici.
e) Annex de beneficis fiscals en tributs locals
f) Annex amb informació relativa als convenis subscrits amb les comunitats autònomes
en matèria de despesa social
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.

S’han incorporat a l’expedient del pressupost per l’elaboració del pressupost general per
l’exercici 2022 el pressupost dels OOAA (art. 1641.b) TRLRHL).
Així mateix i de conformitat amb l’art. 166 del TRLRHL consten els plans i programes
d’inversions i finançament, per un termini de quatre anys (art. 166.1.a) TRLRHL).

De conformitat amb el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, el projecte de pressupost presentat consta de
tota la documentació necessària per procedir a l’aprovació del mateix per part del Ple de la
corporació.

Número: 2022-0009 Data: 24/01/2022

1. Annex 1 _Estat de consolidació del pressupost de la pròpia entitat amb el de
tots els pressupostos i estats de previsió dels seus organismes autònoms i
societats mercantils (art. 166.1.c).
2. Annex 2 _Estat de previsió de moviments i situació del deute comprensiva del
detall d’operacions de crèdit o d’endeutament pendents de reemborsament al
principi de l’exercici, de les noves operacions previstes a realitzar al llarg de
l’exercici i del volum d’endeutament al tancament de l’exercici econòmic,
diferenciant operacions a curt termini, operacions a llarg termini, de
recurrència al mercat de capitals i realitzades en divises o similars, així com
de les amortitzacions que es preveuen realitzar durant el mateix exercici (art.
166.1.d).
3. Annex 3_Informe econòmic financer, en el que s’exposen les bases
utilitzades per 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 (art. 168.1.g).

INFORMES INTERVENCIO

Documentació que es complementa per part d’aquesta Intervenció annexada al present informe:
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