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El contingut d’aquesta Guia bàsica, així com els seus fitxers associats, es posaran, a través del
portal web de la Diputació de Girona, a lliure disposició de les entitats locals, associacions,
empreses o ciutadans en general que puguin estar interessats, perquè puguin ser utilitzades de
manera senzilla, lliure i còmoda.
La reutilització de dades indicades és lliure i no està subjecta a limitacions, excepte les
condicions bàsiques de l’article 8 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de
la informació del sector públic: citació de la font, no alteració ni desnaturalització de la informació
i especificació de la data de la última actualització.
Aquest document és de caràcter informatiu i no té valor jurídic. La seva finalitat és exclusivament
per a l'assistència en l’exercici del control permanent no planificable de les entitats locals de la
demarcació de Girona adscrites al Servei d’Assistència en l’Exercici del Control Intern.

Pròleg
El Ple de la Diputació de Girona, en sessió celebrada el 21 de novembre de 2017, va aprovar el Pla
de Serveis d’Assistència en l’Exercici del Control Intern a les Entitats Locals de la província de Girona,
modificat en sessió plenària de 15 de maig de 2018 i de 17 de setembre de 2019. Aquest Servei té per
objecte assistir els ens locals de la província en la implantació de les novetats introduïdes, en matèria
de control intern, pel Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control
intern a les entitats del sector públic local, amb la finalitat d’ajudar els professionals que exerceixen el
control intern a desenvolupar les seves tasques.
Entre els serveis d’assistència inclosos en l’àmbit del Servei d’Assistència en l’Exercici del Control Intern
a les Entitats Locals de la província de Girona, i concretament, dins l’àmbit de la funció interventora,
s’ofereix, entre d’altres, l’inventari d’actuacions subjectes a fiscalització i/o intervenció limitada prèvia
en règim de requisits bàsics, i les fitxes de fiscalització i d’intervenció limitada prèvia adaptades als
extrems fixats en els Acords del Consell de Ministres en relació a l’exercici de la funció interventora en
règim de requisits bàsics (ACM), d’acord amb l’establert a l’article 13 del RD 424/2017, el qual preveu
la possibilitat que la funció interventora s’exerceixi en règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia
de requisits bàsics. Amb la finalitat d’implementar aquest règim a la demarcació de Girona, la Diputació
de Girona ha editat una GUIA BÀSICA 01 amb la qual s’adapten els ACM vigents, per tal de determinar
quins requisits són exigibles, també, a les entitats locals per part de l’òrgan de control.
Continuant en aquesta línia, la finalitat d’aquesta GUIA BÀSICA 02 és elaborar un inventari de les actuacions incloses en l’àmbit del control permanent no planificable, amb la finalitat que, conjuntament
amb la proposta d’aspectes a revisar per a cadascuna de les actuacions identificades, pugui servir per
a facilitar l’exercici de les funcions assignades als òrgans interventors de les entitats locals adherides
al Servei d’Assistència en l’Exercici del Control Intern a les Entitats Locals de la Diputació de Girona.
El control permanent és una de les formes d’exercici del control financer, que es troba regulada en l’article 32 de l’RD 424/2017. L’exercici del control permanent comprèn tant les actuacions de control que
anualment s’incloguin en el Pla anual de control financer corresponent, com les actuacions que l’ordenament jurídic atribueix a l’òrgan interventor. El control permanent no planificable deriva d’una obligació
legal i, per tant, s’han de realitzar a totes les entitats locals, incloses les que puguin estar aplicant el
règim simplificat de control, en les condicions i en el moment que estableix la norma. Per aquest motiu,
no són susceptibles de planificació i, per tant, no han de ser incloses en el Pla anual de control financer.
La identificació d’aquestes actuacions, així com la determinació del aspectes a revisar per a cadascuna
d’elles és l’objectiu d’aquesta GUIA BÀSICA 02, que atenent l’acceptació i demanda que ha tingut la
GUIA BÀSICA 01 per a l’exercici de la fiscalització i intervenció limitada prèvia en règim de requisits
bàsics de les entitats del sector públic local, tant de la província, com d’altres parts del país, es considera oportú que la informació d’aquesta GUIA BÀSICA 02, juntament amb els seus fitxers associats, es
posin, a través del portal web de la Diputació de Girona, a lliure disposició de les entitats locals, associacions, empreses o ciutadans en general que puguin estar interessats, perquè puguin ser utilitzades
de manera senzilla, lliure i còmoda.

Joaquim Ayats Bartrina
Diputat delegat d’Habitatge,
Assistència als municipis i
Serveis Generals

Miquel Noguer i Planas

President de la Diputació de Girona
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LLISTA D’ABREVIACIONS
Càlcul dèficit PGCP (IGAE)

Càlcul del dèficit en comptabilitat nacional de les unitats empresarials que apliquen
el Pla general de comptabilitat privada o alguna de les seves adaptacions sectorials, març 2013, IGAE.

D 336/1988

Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni
dels ens locals.

D 214/1990

Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals.

DL 2/2003

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.

L 7/1985

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

L 24/1998

Llei 24/1998, de 28 de juliol, del mercat de valors.

L 33/2003

Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques.

L 38/2003

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

L 57/2003

Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern
local.

L 39/2015

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

L 40/2015

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

L 9/2017

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
transposen 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.

LO 2/2012

Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera.

Manual càlcul dèficit EL (IGAE)

Manual de càlcul del dèficit en comptabilitat nacional adaptat a les corporacions
locals, 1ª edició, IGAE.

NITF 2019

Nota informativa sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a l’exercici
2019.

OECF/138/2007

Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela
financera dels ens locals.

OEHA/3565/2008

Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s’aprova l’estructura dels
pressupostos de les entitats locals.

OHAP/2105/2012

Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions
de subministrament d’informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

OHAP/1781/2013

Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la Instrucció del
model normal de comptabilitat local.
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LPGE2012

Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2012.

RDL 4/2012

Reial decret-llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen obligacions d’informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament per
al pagament als proveïdors de les entitats locals.

RDL 17/2014

Reial decret-llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i entitats locals i altres de caràcter econòmic.

RDLeg 781/1986

Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local.

RDLeg 2/2004

Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals.

RD 1372/1986

Reial decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de béns de
les entitats locals.

RD 2568/1986

Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

RD 500/1990

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.

RD 887/2006

Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions

RD 1463/2007

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.

RD 424/2017

Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control
intern en les entitats del sector públic local.

RD 128/2018

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.

Res. 09.09.2015 SGCAL - MINHAP

Resolució de 9 de setembre de 2015, de la secretaria General de Coordinació
Autonòmica i Local, per la qual es defineix el principi de prudència financera de
les comunitats autònomes de les operacions financeres que tinguin per objecte
actius financers o la concessió d’avals, reavals o alguna altra classe de garanties
públiques o mesures de suport extra pressupostari.
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_ PRESENTACIÓ

1. Presentació
L’objectiu d’aquesta guia és elaborar un inventari de les actuacions incloses en l’àmbit del control
permanent no planificable, amb la finalitat que, conjuntament amb la proposta d’aspectes a revisar
per a cadascuna de les actuacions identificades, pugui servir per a facilitar l’exercici de les funcions de
control assignades als òrgans interventors de les entitats locals adherides al Servei d’assistència en
l’exercici del control intern de la Diputació de Girona.

2. Introducció
Amb data 12 de maig de 2017 es va publicar el Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula
el règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local (RCIL) que té per objecte el desplegament reglamentari previst en 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 (TRLRHL), si be la seva entrada en vigor es va
posposar fins l’1 de juliol de 2018.
El règim de control intern establert al RCIL es regula sobre la base de l’experiència en l’exercici d’aquesta funció per part de la intervenció General de l’Administració de l’Estat (IGAE) configurant, per tant,
un model consistent amb l’establert per al sector públic estatal i que s’exercirà per l’òrgan interventor
mitjançant l’exercici de la funció interventora i el control financer.
Una de les principals novetats del RCIL és la necessitat de disposar d’un model de control eficaç que
asseguri, amb mitjans propis o externs, el control efectiu de, almenys, el vuitanta per cent del pressupost general consolidat de l’exercici mitjançant l’aplicació de les modalitats de funció interventora i
control financer.
La funció interventora té per objecte controlar els actes de l’entitat local i dels seus organismes autònoms, sigui quina sigui la seva qualificació, que donin lloc al reconeixement de drets o a la realització de
despeses, així com els ingressos i pagaments que se’n derivin, i la inversió o l’aplicació en general dels
seus fons públics, amb la finalitat d’assegurar que la seva gestió s’ajusti a les disposicions aplicables
en cada cas.
L’entitat local pot optar per aplicar la fiscalització i intervenció prèvia ordinària o bé el règim de fiscalització limitada prèvia de requisits bàsics, en l’exercici de la funció interventora sobre actes que autoritzin,
disposin despeses o reconeguin obligacions, que és, conjuntament amb la substitució de la fiscalització
prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria de l’entitat local pel control inherent a la presa de raó en
comptabilitat, l’opció implementada per a les entitats adherides al Servei d’assistència en l’exercici del
control intern en virtut de l’acord adoptat pel ple de la Diputació de data 20 de març de 2018, modificat
en data 16 d’octubre de 2018 i 17 de desembre de 2019.
Per a assistir a les entitats locals adherides al Servei d’assistència, la Diputació de Girona va editar la
Guia pràctica per a l’exercici de la fiscalització limitada prèvia de requisits bàsics de les entitats del sector locals en la que s’adapten els requisits addicionals previstos en l’Acord del Consell de Ministres, de
30 de maig de 2008, modificat el 7 de juliol de 2011 i en l’Acord del Consell de Ministres de 20 de juliol
de 2018, respecte l’exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics.
El contingut d’aquesta Guia bàsica 01, i per tant, l’exercici de la fiscalització limitada prèvia es pot gestionar mitjançant el programari de gestió electrònica subministrat per l’oficina de suport a l’Administració
electrònica de la Diputació de Girona que permet a l’usuari gestionar les tasques de control, disposant
de les fitxes de fiscalització i intervenció limitada prèvia, i emetre els informes de fiscalització i intervenció
per incorporar-los al respectiu expedient.
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Per la seva part, el control financer té per objecte verificar el funcionament dels serveis del sector públic local en l’aspecte economicofinancer per comprovar el compliment de la normativa i les directrius
que els regeixen i, en general, que la seva gestió s’ajusta als principis de bona gestió financera, amb la
comprovació que la gestió dels recursos públics està orientada per l’eficàcia, l’eficiència, l’economia, la
qualitat i la transparència, i pels principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera en l’ús dels
recursos públics locals. El control financer, així definit, comprèn les modalitats de control permanent i
d’auditoria pública, i en totes dues s’inclou el control d’eficàcia que esmenta l’article 213 del TRLRHL.

3. Formes d’exercici del control ﬁnancer
El control financer s’ha d’exercir mitjançant les modalitats de control permanent i l’auditoria pública. La
finalitat del control permanent és comprovar, de manera continuada, que el funcionament de l’activitat
economicofinancera del sector públic local s’ajusta a l’ordenament jurídic i als principis generals de
bona gestió financera, amb la finalitat última de millorar la gestió en el seu aspecte econòmic, financer,
patrimonial, pressupostari, comptable, organitzatiu i procedimental. En aquest cas, l’òrgan de control
podrà aplicar tècniques d’auditoria.
Per la seva banda, l’auditoria pública consisteix en la verificació, efectuada amb posterioritat i de manera sistemàtica, de l’activitat economicofinancera del sector públic local, mitjançant l’aplicació dels
procediments de revisió selectius que continguin les normes d’auditoria i les instruccions que dicti la
intervenció General de l’Administració de l’Estat.
L’auditoria pública engloba les modalitats següents:
 Auditoria de comptes: té per objecte la verificació relativa a si els comptes anuals representen
la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, dels resultats de l’entitat i, si s’escau, de
l’execució del pressupost d’acord amb les normes i els principis comptables i pressupostaris
que li són d’aplicació; i a més, si contenen la informació necessària per a la seva interpretació
i comprensió adequada.
 Auditoria de compliment: té com a objecte verificar que els actes, operacions i procediments
de gestió economicofinancera s’han desenvolupat de conformitat amb les normes que li són
d’aplicació.
 Auditoria operativa: té per objecte examinar de forma sistemàtica i objectiva les operacions
i procediments d’una organització, programa, activitat o funció pública, amb la finalitat de
proporcionar una valoració i la seva racionalitat economicofinancera i la seva adequació als
principis de bona gestió, amb la finalitat de detectar les seves possibles deficiències i proposar les recomanacions oportunes.

Formes d'exercici del control financer
Control
Permanent

Auditoria
Pública
Auditoria de
comptes
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Auditoria de
compliment

Auditoria operativa

_ PRESENTACIÓ

3.1. Àmbit d’aplicació
El control permanent s’exercirà sobre l’entitat local i les entitats dependents d’aquesta amb pressupost
limitatiu (organismes autònoms i consorcis) en què es dugui a terme la funció interventora.
En el cas de les auditories públiques, l’àmbit d’aplicació serà diferent en funció de la modalitat d’auditoria. L’òrgan interventor de l’entitat local efectuarà anualment l’auditoria dels comptes anuals de:
a) Els organismes autònoms locals.
b) Les entitats públiques empresarials locals.
c) Les fundacions del sector públic local obligades a auditar-se per la seva normativa específica.
d) Els fons sense personalitat jurídica la dotació del quals s’efectuï majoritàriament des dels
pressupostos generals de l’entitat local.
e) Els consorcis dotats de personalitat jurídica pròpia adscrits a l’entitat local de conformitat amb
la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
f) Les societats mercantils i les fundacions del sector públic local no sotmeses a l’obligació
d’auditar-se que s’hagin inclòs en el Pla anual d’auditories.
Mentre que l’auditoria de compliment i l’auditoria operativa, s’efectuaran a les entitats del sector públic
local no sotmeses a control permanent, és a dir, aquelles que no tenen un pressupost limitatiu, amb la
finalitat última de millorar la gestió del sector públic local en el seu aspecte econòmic, financer, patrimonial, pressupostari, comptable organitzatiu i procedimental.
Gràficament, el model de control intern aplicable als ens sotmesos al règim general de control, es pot
concretar així:
Fiscalització prèvia dels actes que reconeguin
drets, autoritzin o aprovin i/o disposin o
comprometin despeses i acordin moviments de
fons o valors

FUNCIÓ
INTERVENTORA

AGEL i altres entitats
depenents o
adscrites amb
pressupost limitatiu
(EL, OA i Consorcis)

Intervenció del reconeixement
reconeixement d’obligacions i
intervenció de la comprovació material de la inversió

RÈGIM GENERAL

Intervenció formal de l'ordenació del pagament

Intervenció material del pagament
Administració
general de l’entitat
local

CONTROL
FINANCER

Altres entitats
dependents o
adscrites amb
pressupost limitatiu
(OA i Consorcis)

EPE’s, Fundacions,
EPE’s,
SM, Fons sense
p.jurídica i altres
entitats amb
participació total o
majoritària EL

Control permanent

Control permanent

Auditoria pública

Auditoria de comptes

Auditoria de comptes

Auditoria pública

Auditoria de
compliment
Auditoria operativa
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3.2. El règim simplificat de control intern
L’RCIL estableix un règim de control simplificat per a aquelles entitats locals de menor dimensió que, a
priori, podrien trobar-se en pitjors condicions per assumir el règim de control general.
L’article 39 de l’RCIL estableix que podran aplicar el règim de control intern simplificat les entitats locals
incloses en l’àmbit d’aplicació del model simplificat de comptabilitat local, de manera que l’aplicació
d’aquest règim el determinarà la variable població i pressupost de la entitat local, i serà el següent:
 Els municipis amb un pressupost que no excedeixi de 300.000 €, així com aquells que el
pressupost superi aquest import, però no excedeixi de 3.000.000 € i la població no superi els
5.000 habitants.
 Les altres entitats locals sempre que el seu pressupost no excedeixi de 3.000.000 €.
Les fases, procediments i efectes de l’exercici de la funció interventora en el règim general i el simplificat
són les mateixes, ja que l’RCIL, no ha establert cap diferència en la seva aplicació entre els dos règims.
L’exercici del control financer en el règim de control general i simplificat són diferents, així l’article 40
de l’RCIL estableix que la funció de control financer no és d’aplicació obligatòria a les entitats locals
acollides a el règim de control simplificat, sense perjudici de l’aplicació de l’auditoria de comptes en els
casos que preveu l’article 29.3.a) de l’RCIL i d’aquelles actuacions la realització de les quals per l’òrgan
interventor derivi d’una obligació legal.
Gràficament, el règim de control intern simplificat aplicable a les entitats que constitueixen el sector
públic local és el següent:

Fiscalització prèvia dels actes que
reconeguin drets, autoritzin o aprovin i/o
disposin o comprometin despeses i
acordin moviments de fons o valors

RÈGIM SIMPLIFICAT

FUNCIÓ
INTERVENTORA

AGEL i altres
entitats
depenents o
adscrites amb
pressupost
limitatiu (EL, OA
i Consorcis)

Intervenció formal de l'ordenació del
pagament
Intervenció material del pagament

Administració
general de
l’entitat local

CONTROL
FINANCER

Altres entitats
depenents o
adscrites amb
pressupost
limitatiu (OA i
Consorcis)
EPE’s,,
EPE’s
Fundacions, SM,
Fons sene
p.jurídica i altres
entitats amb
participació total o
majoritària EL

12

Intervenció del reconeixement
d’obligacions i intervenció de la
comprovació material de la inversió

Altres actuacions
de control

Només: Altres
actuacions de
control
establertes per la
normativa

Control permanent

Altres actuacions
de control

Auditoria pública

Auditoria de
comptes

Només: Altres
actuacions de
control
establertes per la
normativa

Control permanent

Auditoria de
comptes
Auditoria pública

Auditoria de
compliment
Auditoria
operativa

_ PRESENTACIÓ

4. El control permanent
El control permanent és una de les formes d’exercici del control financer, que es troba regulada en l’article 32 de l’RCIL. L’exercici del control permanent comprèn tant les actuacions de control que anualment s’incloguin en el Pla anual de control financer corresponent, com les actuacions que l’ordenament
jurídic atribueix a l’òrgan interventor.
D’acord amb la consulta de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat de data 8 de maig de
2019, i amb el que s’assenyala en la regulació del control permanent que es conté en l’RCIL, el seu
abast es pot sistematitzar d’acord amb el següent esquema:

a) Actuacions de control permanent planificables
Aquestes actuacions s’integren en el Pla anual de control financer i es classifiquen en dues modalitats:
1) Les que deriven d’una obligació legal.
2) Les seleccionades anualment per l’òrgan de control sobre la base d’una anàlisi de riscos.
Aquestes actuacions de control són susceptibles de planificació per l’òrgan interventor i s’inclouen en
el Pla anual de control financer, bé perquè la seva realització està prevista per una obligació legal o bé
perquè responen a criteris d’anàlisi de riscos, determinant l’abast objectiu i temporal que es requereixi
en funció de l’objectiu de control que es persegueixi.
En ambdós supòsits, tindran els següents requisits:
- Referir, en tot cas, al funcionament dels serveis de el sector públic local en el seus aspectes
econòmics-financers (articles 3.1, 29.1 i 29.2 de l’RCIL).
- Han de referir-se a actuacions de gestió realitzades, sobre les quals s’efectua un control a
posteriori.
- S’ha de concloure amb l’emissió d’un informe escrit en el qual constin fets comprovats, conclusions obtingudes i recomanacions (article 35.1 de l’RCIL).
- Els informes a emetre estan sotmesos a procediment contradictori (article 4.1 de l’RCIL) que
en l’àmbit del control financer es substància a través de les al·legacions de l’òrgan gestor
controlat a l’informe provisional emès per l’òrgan de control.

b) Actuacions de control permanent no planificables
Aquestes actuacions deriven d’una obligació legal i en cap cas pot incloure actuacions de caràcter
voluntari de l’òrgan de control. En tant que han de efectuar-se en les condicions i en el moment que
estableix la norma no són susceptibles de planificació i, per tant, de ser incloses en el Pla anual de
control financer,
En aquest supòsit, es requereixen les següents condicions:
- Han de referir-se, en tot cas, al funcionament dels serveis del sector públic local en els seus
aspectes econòmics-financers (articles 3.1, 29.1 i 29.2 de l’RCIL).
- Es fan en el moment i amb les condicions establertes en la norma que les preveu.
- Conclouen amb l’emissió d’un informe que no està sotmès a procediment contradictori.
Llevat de les actuacions assenyalades, altres actuacions per a les quals es pugui requerir informe de
l’òrgan de control, que no reuneixin els requisits anteriors per ser inclosos entre les de control financer,
13
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(o, si s’escau de funció interventora), i que tampoc s’enquadren entre les funcions comptables que
l’òrgan de control intern també tingui assignades, han d’emmarcar-se en tasques d’assessorament o
consultoria, però no poden definir-se com actuacions de control financer.
En tot cas, tenint en compte que el control permanent és una modalitat de control que es contempla
amb un enfocament global de les actuacions de gestió realitzades que se sotmeten a revisió, que no té
eficàcia suspensiva, ja que no pot paralitzar una actuació de gestió, sinó que la seva eficàcia és inductiva a través de les conclusions i recomanacions que constin en els informes que s’emetin, no resulta
coherent que es planifiquin actuacions de control permanent per a ser realitzades abans que s’hagin
efectuat les actuacions de gestió a controlar.

CONTROL PERMANENT

NO PLANIFICABLE

Correspon a
aquelles actuacions
que l’ordenament
jurídic atribueix a
l’òrgan interventor
(actuacions
obligatòries), que
s’han d’efectuar en
el moment i en les
condicions que
estableixi la norma.

Són actuacions que
realitzen amb
caràcter previ a
l’adopció dels actes
administratius
corresponents i
conclouen en un
informe que no està
sotmès a
procediment
contradictori.

PLANIFICABLE

No só
són
susceptibles de
susceptibles
planificació, i per
tant, no es recullen
en el Pla anual de
Control Financer
(PACF)

NO
SELECCIONABLE

SELECCIONABLE

Correspon a
aquelles actuacions
que l’ordenament
jurídic atribueix a
l’òrgan interventor
sense determinar el
moment concret de
realització.

Les actuacions que
l’òrgan interventor
seleccionarà
anualment sobre la
base d’una anàlisi
de riscos consistent
amb els objectius
que es vulguin
aconseguir, les
prioritats
establertes per a
cada exercici i els
mitjans disponibles

4.1. Aplicació en el règim de control simplificat
Les entitats locals acollides al règim de control intern simplificat no estan obligades a exercir la funció
de control financer, excepte l’auditoria de comptes, en aquells supòsits que preveu l’article 29.3.A) de
l’RCIL, i les actuacions la realització de les quals per part de l’òrgan interventor derivi d’una obligació
legal, és a dir, aquelles actuacions previstes a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió
econòmica del sector públic local atribuïdes a l’òrgan interventor.
4.2. Control permanent no planificable
Aquest tipus de control permanent, tal i com s’estableix a l’article 32.1d) de l’RCIL, inclou totes aquelles actuacions previstes a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica del sector
públic local atribuïdes a l’òrgan interventor. Aquestes actuacions atribuïdes a la intervenció es realitza14
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ran en les condicions i en el moment que estableix la norma que, amb caràcter general, sol ser amb
caràcter previ a l’aprovació de la proposta.
La identificació d’aquestes actuacions, així com la determinació dels aspectes a revisar per a cadascuna d’elles és l’objectiu d’aquesta guia, amb la finalitat de facilitar l’exercici de les funcions assignades
als òrgans interventors de les entitats locals adherides al Servei d’assistència en l’exercici del control
intern de la Diputació de Girona.
La configuració d’aquest inventari d’actuacions ha comportat un minuciós treball per analitzar les principals normes pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica del sector públic local amb la finalitat de determinar un inventari d’actuacions a tipificar com a control permanent no planificable.
Aquests tipus d’actuacions sobre les quals s’ha d’exercir aquest control, s’ha estructurat en les àrees
següents:
1) Pressupost
2) Modificacions de crèdit
3) Liquidació del pressupost
4) Endeutament
5) Patrimoni
6) Contractació i prestació de serveis
7) Control intern
8) Altres matèries
Per cadascuna de les actuacions incloses s’ha analitzat sistemàticament les condicions que estableix la
norma reguladora per determinar els aspectes més rellevants que s’han de tenir en compte per l’òrgan
interventor en el moment d’emetre el seu informe. El resultat d’aquestes actuacions, sense perjudici
de futures revisions i modificacions que calguin del seu contingut, és el que es detalla en l’Annex 1
d’aquesta Guia Bàsica.
Hem de tenir en compte que, a diferència de l’obligatorietat que caracteritza als extrems a revisar en
l’aplicació del règim de fiscalització limitada prèvia de requisits bàsics, en aquest cas, la finalitat última
d’aquesta guia és oferir a l’òrgan interventor una eina d’ajuda per a l’exercici de les seves funcions,
una guia en definitiva que podrà modelar, amb l’aplicació o no dels aspectes proposats i també afegir
de nous, que consideri rellevants, en funció de les característiques concretes de l’actuació a realitzar.
Finalment, a l’Annex 2 d’aquesta Guia Bàsica s’inclouen els models d’informes que resulten de l’exercici del control permanent previ obligatori no planificable.
4.3. Mòdul de gestió de control intern
L’inventari d’actuacions, conjuntament amb la proposta dels aspectes més rellevants a revisar estarà disponible en el mòdul de gestió del control intern amb la finalitat que l’usuari pugui gestionar les
tasques de control, disposant de les fitxes de control permanent no planificable i emetre els informes
corresponents per incorporar-los al respectiu expedient.
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ANNEX 1

INVENTARI D’ACTUACIONS, I PROPOSTA
D’ASPECTES A REVISAR, PREVISTES
A LES NORMES PRESSUPOSTÀRIES
I REGULADORES DE LA GESTIÓ
ECONÒMICA DEL SECTOR PÚBLIC
LOCAL ATRIBUÏDES A L’ÒRGAN
INTERVENTOR CLASSIFICADES
COM A CONTROL PERMANENT NO
PLANIFICABLE
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1. CONTROL PERMANENT NO PLANIFICABLE

PÀGINA

1.1 Pressupost
1.1.1 Pressupost general

20

1.1.2 Pressupost ens dependents (organismes autònoms i/o consorcis)

26

Establiment de normes que regulen les ordres de pagaments a justificar en
1.1.3 Bases d'execució del pressupost (modificades amb posterioritat a l'aprovació de l'expedient del pressupost general)

28

Establiment de normes que regulen les bestretes de caixa fixa en Bases
1.1.4 d'execució del pressupost (modificades amb posterioritat a l'aprovació de
l'expedient del pressupost general)

29

1.1.5

Avaluació de l'objectiu d'estabilitat pressupostària en l'aprovació del pressupost

1.1.6 Pròrroga del pressupost general

30
53

1.2 Modificacions de crèdit
1.2.1

Transferència de crèdit entre partides (aplicacions) del mateix grup de funció
(àrea de despesa)

55

1.2.2

Transferència de crèdit entre partides (aplicacions) de diferent grup de funció
(àrea de despesa)

56

1.2.3 Generació de crèdit

57

1.2.4 Ampliació de crèdit

58

1.2.5 Suplement de crèdit

59

1.2.6 Crèdit extraordinari

61

1.2.7 Incorporació de romanents de crèdit

63

1.2.8 Baixes per anul.lació

65

1.3 Liquidació del pressupost
1.3.1 Liquidació del pressupost de l'entitat local

66

1.3.2 Liquidació del pressupost d'organismes autònoms i consorcis adscrits

68

Avaluació de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, de la regla de la despesa
1.3.3 i del límit del deute en l'aprovació de la liquidació del pressupost i, si s'escau,
en l'aprovació dels comptes anuals de les societats no financeres

70

1.3.4

Seguiment del compliment dels plans econòmico-financers aprovats (entitats
locals de l'article 111 del RDLeg 2/2004)

118

1.3.5

Revocació de la reducció de despeses en liquidacions de pressupost amb
romanent de tresoreria negatiu

119
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1.4 Endeutament
1.4.1 Concertació o modificació d'operacions de crèdit a curt termini

120

1.4.2 Concertació o modificació d'operacions de crèdit a llarg termini

122

Autorització prèvia a la concertació d'operacions de crèdit a llarg termini
1.4.3 d'organismes autònoms i societats mercantils per part del Ple de la Corporació

127

1.4.4

Concertació d'operacions de crèdit per finançar, excepcionalment, despesa
corrent a través de modificacions de crèdit

132

1.4.5

Concertació d'operacions de crèdit per finançar romanent de tresoreria
negatiu

134

Concessió d'avals a les operacions de crèdit concertades per persones o
1.4.6 entitats amb les que l'entitat local contracti obres o serveis o bé explotin
concessions
1.4.7

Concessió d'avals a societats mercantils participades per persones o entitats privades amb quota de participació en el capital social no inferior al 30%

135
136

1.5 Patrimoni
1.5.1 Cessions gratuïtes de béns

137

1.5.2 Declaració béns no utilitzables

139

1.5.3 Renúncia a herència, llegat o donacions

140

1.5.4 Concessions de béns de domini públic

141

1.5.5 Cessió per qualsevol títol d'aprofitament dels béns comunals

142

1.5.6

Alienació de béns, quan la seva quantia excedeix del 10 % dels recursos
ordinaris del seu pressupost

143

1.6 Contractació i prestació de serveis
1.6.1 Procedència de nous serveis o reforma dels existents

18

145

1.6.2

Gestió de serveis públics mitjançant entitat pública empresarial o societat
mercantil

146

1.6.3

Valoració de les repercusions econòmiques de cada nou contracte, exceptec contractes menors, concessions d'obres i/o concessions de serveis.

147

1.6.4 Licitació de contractes de concessió d'obres o serveis

149

1.6.5 Modificació de contractes de concessió d'obres o serveis

150
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1.7 Control intern
1.7.1 Implantació de la fiscalització limitada prèvia de despeses

151

1.8 Altres matèries
Creació, modificació o dissolució de mancomunitats o altres organitzacions
1.8.1 associatives, així com l'adhesió a les mateixes i l'aprovació i modificació dels
seus estatuts

152

Transferència de funcions o activitats a altres administracions públiques, així
1.8.2 com l'acceptació de les delegacions o encàrrecs de gestió realitzades per
altres administracions, excepte que per llei s'imposi obligatòriament.

153

1.8.3

Municipalització o provincialització d'activitats en règim de monopoli i aprovació de la forma concreta de gestió del servei corresponent

154

1.8.4

Altres assumptes que tractin matèries per a les quals s'exigeixi una majoria
especial

155

1.8.5 Iniciatives veïnals que afectin a drets i obligacions de contingut econòmic

156
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1

TIPUS:

CONTROL PERMANENT NO PLANIFICABLE

ACTUACIÓ:

Pressupost general

Ref. Legislativa

Descripció de l'actuació objecte de control permanent

Art. 18.4 RD 500/1990
Art. 4.1.b).2 RD
128/2018
Art. 168.4 RDLeg
2/2004

Sobre la base dels pressupostos i estats de previsió als quals es refereixen els
apartats anteriors, el president de l'entitat formarà el pressupost general i el remetrà
informat per la intervenció (...), al ple de la corporació abans del dia 15 d'octubre per
a la seva aprovació inicial, esmena o devolució.

A.

Ref. Leg.

Requisits bàsics generals

A.1

Art. 34.1 L 39/2015
Art. 168 RDLeg
2/2004
Art. 18 RD 500/1990

Que l'expedient es proposa al ple de la corporació.

A.2

Art. 16.2 RD
1463/2007

Que la part dispositiva de la proposta preveu la dació de compte de l'informe sobre el
compliment de l'objectiu d'estabilitat (sector administracions públiques i sector societats no financeres).

A.3

Art.168.4 RDLeg
2/2004
Art. 18.4 RD
500/1990

Que es remet la proposta d'acord al ple de la Corporació amb data anterior al 15 d'octubre de l'exercici anterior al de la seva aprovació.

A.4

Art. 172 i 175 RD
2568/1986

Que existeix informe favorable del responsable de l'expedient en el que s'exposen els
antecedents i disposicions legals o reglamentàries en què basa el seu criteri.

A.5

Art. 18.4 RD
500/1990

Que la remissió a la intervenció de l'expedient del pressupost general, s'ha efectuat
amb un termini no inferior a 10 dies per poder ser informat abans del 10 d'octubre.

A.6

Art. 168.1.a) RDLeg
2/2004
Art. 18.a) RD
500/1990

Que consta la memòria explicativa del contingut del pressupost de l'entitat local i de
les principals modificacions que es presenten en relació amb el vigent, subscrita pel
President de la Corporació.

A.7

Art. 163 RDLeg
2/2004
Art. 3 RD 500/1990

Que el pressupost general que es proposa atén al principi d'anualitat coincidint l'exercici
pressupostari amb l'any natural.

A.8

Art. 165.4 RDLeg
2/2004
Art. 16 RD 500/1990

Que el pressupost general que es proposa atén al principi d'equilibri o prohibició del
dèficit i per tant, s'aprova sense dèficit inicial.

A.9

Art. 164, 165.1.a) i
167.3 RDLeg 2/2004
Art. 8.a) RD 500/1990
OEHA/3565/2008

Que consta l'estat de despeses del pressupost de l'entitat local, on s'inclouen, amb la
deguda especificació, els crèdits necessaris per atendre al compliment de les obligacions i que les aplicacions pressupostàries s'adeqüen, amb caràcter general, a les previsions establertes a l'OEHA/3565/2008.

A.10

Art. 167.4 RDLeg
2/2004
OEHA/3565/2008

Que les aplicacions pressupostàries estan definides, almenys, per la conjunció de les
classificacions per programes i econòmica, a nivell de grup de programa o programa i
concepte o subconcepte respectivament.

A.11

Art. 22.2.a) L 38/2003
RD 887/2006

En preveure's subvencions nominatives, que aquestes consten en l'estat de despeses
del pressupost de l'entitat local amb la corresponent dotació pressupostària, l'objecte i
el/s beneficiari/s.

A.12

Art. 164, 165.1.b)
RDLeg 2/2004
Art. 8.b) RD 500/1990
OEHA/3565/2008

Que consta l'estat d'ingressos del pressupost de l'entitat local, on hi figuren les
estimacions dels diferents recursos econòmics a liquidar durant l'exercici i que els
conceptes d'ingrés s'adeqüen, amb caràcter general, a les previsions establertes a
l'OEHA/3565/2008.

1.1

1.1.1

20

MATÈRIA:

Pressupost

A.17

Art. 166.1.d) RDLeg
2/2004

Que consta l'estat de previsió de moviments i situació del deute amb el 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, amb distinció d'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.

A.18

Art. 165.1 RDLeg
2/2004
Art. 21 RD 500/1990
Art. 11 LO 2/2012
Art. 16.2 RD
1463/2007

Que consta/en l'/els informe/s d'estabilitat pressupostària en els termes previstos a la
legislació vigent (sector administracions públiques i sector societats no financeres).

A.19

Art. 168.1.b) RDLeg
2/2004
Art. 18.b) RD
500/1990
Reg. 56 i 57
OHAP/1781/2013

Que consta la liquidació del pressupost de l'exercici anterior i avenç de la del corrent,
referida, almenys, a sis mesos de l'exercici corrent, subscrites per a la intervenció,
d'acord amb els termes previstos a la OHAP/1781/2013

A.20

Art. 168.1.c) RDLeg
2/2004
Art. 18.1.c) RD
500/1990
Art. 26 214/1990

Que consta l'annex de personal on es relacionen i valoren els llocs de treball existents
a la plantilla de l'entitat local, i que es dóna l'oportuna correlació amb els crèdits per al
personal inclosos en el pressupost.

Art. 168.1.d)
RDLeg 2/2004
Art. 18.1.d) i 19 RD
500/1990

Que consta l'annex de les inversions a realitzar en l'exercici, subscrit pel President, i
degudament codificat, i s'integra, si s'escau, en el pla quadriennal regulat a l'article 12.c)
del RD 500/1990, i que recull la totalitat dels projectes d'inversió que es preveuen realitzar durant l'exercici i, que especifica per a cada un dels projectes el codi d'identificació,
la denominació del projecte, l'any d'inici i de fi previstos, l'import de l'anualitat, el tipus
de finançament, determinant si es financia amb recursos generals o ingressos afectats,
la vinculació dels crèdits assignats i l'òrgan encarregat de la seva gestió, subscrit pel
president.

A.21

21

MODIFICACIONS
DE CRÈDIT

Que les bases d'execució estableixen, en referència a les bestretes de caixa fixa (BCF),
com a mínim: Les aplicacions pressupostàries amb què les despeses es podran atendre
mitjançant BCF, els límits quantitatius, el règim de reposicions, la situacio i disposició
dels fons, i la forma de comptabilització i de control.

LIQUIDACIÓ
DE PRESSUPOST

A.16

Art. 75.2 RD
500/1990

ENDEUTAMENT

Que les bases d'execució estableixen, en referència als pagaments a justificar, com a
mínim: La forma d'expedició i execució, la situació i disposició dels fons, els pagaments
amb fons a justificar, la forma de comptabilització i de control, els límits quantitatius, els
conceptes pressupostaris als que siguin aplicables, el règim de justificacions, determinant
el termini màxim de justificació dels fons per part dels habilitats, que no podrà ser superior
als 3 mesos a comptar des del moment de la percepció dels corresponents fons.

PATRIMONI

A.15

Art. 190.2 RDLeg
2/2004
Art. 9.2.j), 70.1 i 72
RD 500/1990

CONTRACTACIÓ I
PRESTACIÓ DE SERVEIS

Art. 9.2 RD 500/1990

CONTRO INTERN

A.14

Que les bases d'execució regulen, com a mínim: Els nivells de vinculació jurídica dels
crèdits, la relació expressa i taxativa dels crèdits que es declaren ampliables, amb el
detall dels recursos afectats, la regulació de les transferències de crèdits, amb l'òrgan
competent per autoritzar-les, la tramitació dels expedients d'ampliació, generació de
crèdit i incorporació de romanents de crèdits, les normes que regulen els procediments
d'execució del pressupost, les desconcentracions o delegacions en matèria d'autorització i disposició de despeses, així com de reconeixement i liquidació d'obligacions,
els documents i requisits que, d'acord amb el tipus de despeses, justifiquen el reconeixement de l'obligació, la forma com els perceptors de subvencions han d'acreditar
trobar-se al corrent de les seves obligacions fiscals amb l'entitat i justificar l'aplicació
dels fons rebuts, els supòsits en els que es poden acumular vàries fases d'execució del
pressupost de despeses en un sol acte administratiu, les normes que regulen l'expedició d'ordres de pagament a justificar i bestretes de caixa fixa, la regulació dels compromisos de despeses plurianuals.

A.13

ALTRES MATÈRIES

Art. 165.1 RDLeg
2/2004
Art. 9.1 RD 500/1990

Que les bases d'execució contenen l'adaptació de les disposicions generals en matèria
pressupostària a l'organització i circumstàncies de la pròpia entitat i dels seus organismes autònoms, si s'escau, així com aquelles altres necessàries per a la seva bona
gestió, sense que es modifiquin preceptes legals, ni tampoc preceptes d'ordre administratiu que requreixin de procediment legal i solemnitats específiques diferents de les que
es preveuen per al pressupost.
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Art. 168.1.e) RDLeg
2/2004

Que consta l'annex de beneficis fiscals en tributs locals que conté informació detallada
dels beneficis fiscals i la seva incidència en els ingressos de cada entitat Local.

A.23

Art. 168.1.f) RDLeg
2/2004

Que consta l'annex amb la informació relativa als convenis subscrits amb les comunitats autònomes en matèria de despesa social especifica la quantia de les obligacions de
pagament i dels drets econòmics que s'han de reconèixer en l'exercici a què 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 què es recullen, i la referència al fet que aquests convenis
inclouen la clàusula de retenció de recursos del sistema de finançament a la que es
refereix l'article 57 bis de la L 7/1985.

A.24

Art. 168.1.g) i 174
RDLeg 2/2004
Art. 18.1.e) i 79 i ss.
RD 500/1990

Que consta l'informe econòmic-financer, en el que s'exposen 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'efectiu anivellament dels pressupostos.

A.25

Art. 168.1.g) i 174
RDLeg 2/2004
Art. 18.1.e) i 79 i ss.
RD 500/1990

Que les bases utilitzades en l'informe econòmic financer per a justifcar els crèdits
previstos en el pressupost són coherents amb la informació disponible en els sistemes
d'informació comptable.

A.26

Art. 168.1.g) RDLeg
2/2004
Art. 18.1.e) RD
500/1990

En tractar-se d'un pressupost que inclou operacions de crèdit, que l'informe econòmico-financer inclou, a més de l'import d'aquestes operacions, el detall de les característiques i condicions financeres de tota ordre en què es prevegin concertar fent una
referència especial a la càrrega financera que pesa sobre l'entitat abans i després de la
seva formalització.

A.27

Art. 166.1.a) i .2
RDLeg 2/2004
Art. 12.c), 13.2,
13.3 i 13.4 i 14 RD
500/1990

En constar un Pla d'inversió a 4 anys, que els projectes inclosos en el pla s'identifiquen
mitjançant un codi i especifiquen, com a mínim, el codi d'identificació, la denominació
del projecte, l'any d'inici i de fi previstos, l'import total previst, l'anualitat prevista per
cada un dels quatre exercicis, el tipus de finançament, determinant si es financia amb
recursos generals o ingressos afectats, la previsible vinculació dels crèdits assignats
i l'òrgan encarregat de la seva gestió, coordinant-se, en el seu cas, amb el programa
d'actuació i plans d'etapes de planejament urbanístic, i que el programa financer, coordinat amb els plans i programes d'inversió, conté la inversió prevista a realitzar en cada
un dels quatre exercicis, els ingressos per subvencions, contribuciones especials, càrregues d'urbanització, recursos patrimonials i altres ingressos de capital que es preveuen
obtenir en aquests exercicis, així com una projecció de la resta d'ingressos previstos en
el citat període, i les operaciones de crèdit que son necessàries per completar el finançament, amb indicació dels costos que generin.

A.28

Art. 166.1.c) RDLeg
2/2004
Art. 12.b), 115,
116, 117 i 118 RD
500/1990

En tractar-se del pressupost de l'entitat local amb ens depenents, que consta l'estat
de consolidació del pressupost de la mateixa entitat amb el de tots els pressupostos i
estats de previsió dels seus organismes autònoms i societats mercantils, adequant-se al
previst a les normes que li són d'aplicació

A.29

Art. 31 LO 2/2012
OEHA/3565/2008

En tractar-se d'entitats incloses en l'àmbit subjectiu dels articles 111 i 135 del RDLeg
2/2004, que en el pressupost s'ha dotat un fons de contingència.

A.30

Art. 168.2 i.3 RDLeg
2/2004
Art. 122.4 L 40/2015
Art. 18.2 i .3 RD
500/1990
DT3ª L 57/2003

En tractar-se d'una entitat amb organismes autònoms, consorcis depenents i/o societats mercantils el capital de la qual pertany íntegra o majoritàriament a l'entitat local, que
consten les propostes d'acord d'aprovació de cada un dels ens integrants aprovades
per l'òrgan competent d'aquests acompanyada de la documentació establerta i que
s'ha remès a l'entitat abans del dia 15 de setembre de l'exercici anterior al de la seva
aprovació.

A.31

Art. 164 RDLeg
2/2004
Art. 5 RD 500/1990

En tractar-se del pressupost general de l'entitat local amb organismes autònoms i/o
societats mercantils el capital social de les quals pertany íntegrament a l'entitat local,
que aquest està integrat pel pressupost de la pròpia entitat local, els dels organismes
autònoms dependents d'aquesta i pels estats de previsió de despeses i ingressos de
les societats mercantils el capital social de les quals pertany íntegrament a l'entitat local.

B.

Ref. Legislativa

Altres aspectes a revisar

A.22

B.1
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A criteri de la intervenció

Es fa constar

C.1

Art. 13 LO 2/2012
Art. 53 RDLeg
2/2004

En tractar-se d'una entitat amb un nivell d'endeutament superior al 110% dels
ingressos corrents liquidats o meritats en l'exercici immediatament anterior, es fa
constar l'obligatorietat d'elaborar un pla econòmic financer amb el contingut i abast
corresponent, i si s'escau, la impossiblitat de formalitzar les operacions d'endeutament pressupostades.

C.2

Art.16.2 RD
1463/2007
Art. 21 i 23 LO
2/2012

En tractar-se d'una entitat amb necessitat de finançament d'acord amb la LO
2/2012 d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, es fa constar l'obligació
d'elaborar un Pla econòmic financer en el termini d'un mes des de la constatació de
l'incompliment.

C.3

Art. 169.4 RDLeg
2/2004
Art. 20.3 RD
500/1990

Es fa constar que el pressupost general definitivament aprovat es publicarà en el
butlletí oficial de la corporació si el tingués, en el de la província o si s'escau de la
comunitat autònoma uniprovincial, resumit per capítols, de cada un dels pressupostos que l'integren.

D.

Ref. Legislativa

Altres es fa constar

D.1

A criteri de la intervenció

ALTRES MATÈRIES

CONTRO INTERN

CONTRACTACIÓ I
PRESTACIÓ DE SERVEIS

PATRIMONI

ENDEUTAMENT

EXCEL PER AL CÀLCUL

MODIFICACIONS
DE CRÈDIT

Ref. Legislativa

LIQUIDACIÓ
DE PRESSUPOST

C.
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PRESSUPOST GENERAL
Avaluació del compliment de la sostenibilitat financera

RÀTIO LEGAL DEL DEUTE VIU

Deute viu previst
a 31/12 exercici
n

Ingressos corrents
del darrer exercici
liquidat

0,00

0,00

Ràtio

0,00

DEUTE VIU PREVIST A 31/12 exercici n
Concepte
Operacions vigents a
31/12 exercici n-1

Entitat
local
0,00

Organisme
autònom
0,00

Consorci
adscrit
0,00

Entitat
pública
empresarial
0,00

Societat
mercantil
0,00

Fundació
0,00

TOTAL
0,00

Deute viu
a curt termini

0,00

Deute viu
a llarg termini

0,00

Deute viu avalat

0,00

Saldos no disposats
d’operacions
formalitzades

0,00

Variació dels passius
financers prevista en el
cap. 9 d’ingressos i en el
cap. 9 de despeses del
pressupost exercici n

0,00

TOTAL

24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Entitat
local

Organisme
autònom

Consorci
adscrit

Entitat
pública
empresarial

Societat
mercantil

Fundació

DRN capítol 1 a 5 de la
liquidació

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQUIDACIÓ
DE PRESSUPOST

0,00

Ingressos d’explotació
Import net de la
xifra de negocis
Treballs realitzats
per l’empresa per
al seu actiu
Altres ingressos
d’explotació
Imputació de
subvencions
d’immobilitzat no
financer i altres

0,00
0,00
0,00
0,00

Ajust de consolidació per
operacions internes (*)
TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ENDEUTAMENT

DRN per operacions
corrents afectats a
operacions de capital
Article 35
Contribucions
especials
Concepte 396
Ingressos per
actuacions
d’urbanització
Concepte 397
Aprofitaments
urbanístics

TOTAL

PATRIMONI

Concepte

MODIFICACIONS
DE CRÈDIT

INGRESSOS CORRENTS DEL DARRER EXERCICI LIQUIDAT

PRESSUPOST
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(*) OPERACIONS INTERNES
Entitat local

Consorci adscrit

Entitat local

Entitat pública empresarial

Entitat local

Societat mercantil

Entitat local

Fundació

Entitat local
TOTAL

CONTRACTACIÓ I
PRESTACIÓ DE SERVEIS

Organisme autònom

Import

0,00

CONTRO INTERN

Entitat pagadora

ALTRES MATÈRIES

Entitat receptora

25

SERVEI D’ASSISTÈNCIA EN L’EXERCICI DEL CONTROL INTERN A LES ENTITATS LOCALS - GUIA BÀSICA 02

1

TIPUS:

CONTROL PERMANENT NO PLANIFICABLE

ACTUACIÓ:

Pressupost ens dependents (organismes autònoms i/o consorcis)

Ref. Legislativa

Descripció de l'actuació objecte de control permanent

Art. 4.1.b).2 RD
128/2018

L'exercici del control financer inclourà, en tot cas, les actuacions de control atribuïdes en l'ordenament jurídic a la intervenció, com ara: L'informe dels projectes de
pressupostos i dels expedients de modificació d'aquests.

A.

Ref. Leg.

Requisits bàsics generals

A.1

Art. 34.1 L 39/2015
Art. 168 RDLeg
2/2004
Art. 18 RD 500/1990

Que l'expedient es proposa inicialment per l'òrgan competent de l'ens depenent.

A.2

Art.168.4 RDLeg
2/2004
Art. 18.4 RD
500/1990

Que l'expedient es tramet a aquesta intervenció amb l'antelació suficient per tal
que el dia 15 de setembre de l'exercici anterior a la seva aprovació pugui ser tramès
a l'Entitat Local.

A.3

Art. 172 i 175 RD
2568/1986

Que existeix informe favorable del responsable de l'expedient en el que s'exposen
els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en què basa el seu criteri.

A.4

Art. 168.1.a) RDLeg
2/2004
Art. 18.a) RD
500/1990

Que consta la memòria explicativa del contingut del pressupost de l'entitat local i de
les principals modificacions que es presenten en relació amb el vigent, subscrita pel
President de la Corporació.

A.5

Art. 163 RDLeg
2/2004
Art. 3 RD 500/1990

Que el pressupost que es proposa atén al principi d'anualitat coincidint l'exercici
pressupostari amb l'any natural.

A.6

Art. 165.4 RDLeg
2/2004
Art. 16 RD 500/1990

Que el pressupost que es proposa atén al principi d'equilibri o prohibició del dèficit i
per tant, s'aprova sense dèficit inicial.

A.7

Art. 164, 165.1.a) i
167.3 RDLeg 2/2004
Art. 8.a) RD
500/1990
OEHA/3565/2008

Que consta l'estat de despeses del pressupost, on s'inclouen, amb la deguda especificació, els crèdits necessaris per atendre al compliment de les obligacions i que
les aplicacions pressupostàries s'adeqüen, amb caràcter general, a les previsions
establertes a l'OEHA/3565/2008.

A.8

Art. 167.4 RDLeg
2/2004
OEHA/3565/2008

Que les aplicacions pressupostàries estan definides, almenys, per la conjunció de
les classificacions per programes i econòmica, a nivell de grup de programa o programa i concepte o subconcepte respectivament.

A.9

Art. 22.2.a) L
38/2003
RD 887/2006

En preveure's subvencions nominatives, que aquestes consten en l'estat de despeses del pressupost de l'entitat local amb la corresponent dotació pressupostària,
l'objecte i el/s beneficiari/s.

A.10

Art. 164, 165.1.b)
RDLeg 2/2004
Art. 8.b) RD
500/1990
OEHA/3565/2008

Que consta l'estat d'ingressos del pressupost, on hi figuren les estimacions dels
diferents recursos econòmics a liquidar durant l'exercici i que els conceptes d'ingrés
s'adeqüen, amb caràcter general, a les previsions establertes a l'OEHA/3565/2008.

A.11

Art. 168.1.b) RDLeg
2/2004
Art. 18.b) RD
500/1990
Reg. 56 i 57
OHAP/1781/2013

Que consta la liquidació del pressupost de l'exercici anterior i avenç de la del
corrent, referida, almenys, a sis mesos de l'exercici corrent, subscrites per a la intervenció, d'acord amb els termes previstos a la OHAP/1781/2013

1.1

1.1.2

26

MATÈRIA:

Pressupost

Que consta l'annex de beneficis fiscals en tributs locals que conté informació detallada dels beneficis fiscals i la seva incidència en els ingressos de cada entitat Local.

A.15

Art. 168.1.f) RDLeg
2/2004

Que consta l'annex amb la informació relativa als convenis subscrits amb les comunitats autònomes en matèria de despesa social especifica la quantia de les obligacions de pagament i dels drets econòmics que s'han de reconèixer en l'exercici a
què 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 què es recullen, i la referència al fet
que aquests convenis inclouen la clàusula de retenció de recursos del sistema de
finançament a la que es refereix l'article 57 bis de la L 7/1985.

A.16

Art. 168.1.g) i 174
RDLeg 2/2004
Art. 18.1.e) i 79 i ss.
RD 500/1990

Que consta l'informe econòmic-financer, en el que s'exposen 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'efectiu anivellament dels pressupostos.

A.17

Art. 168.1.g) i 174
RDLeg 2/2004
Art. 18.1.e) i 79 i ss.
RD 500/1990

Que les bases utilitzades en l'informe econòmic financer per a justifcar els crèdits
previstos en el pressupost són coherents amb la informació existent i disponible en
els sistemes d'informació comptable.

A.18

Art. 168.1.g) RDLeg
2/2004
Art. 18.1.e) RD
500/1990

En tractar-se d'un pressupost que inclou operacions de crèdit, que l'informe
econòmico-financer inclou, a més de l'import d'aquestes operacions, el detall de les
característiques i condicions financeres de tota ordre en què es prevegin concertar
fent una referència especial a la càrrega financera que pesa sobre l'entitat abans i
després de la seva formalització.

Ref. Legislativa

Altres aspectes a revisar

B.1

Ref. Legislativa

C.1

D.
D.1

Es fa constar
A criteri de la intervenció

Ref. Legislativa

Altres es fa constar
A criteri de la intervenció

CONTRO INTERN

C.

A criteri de la intervenció

ALTRES MATÈRIES

B.

MODIFICACIONS
DE CRÈDIT

Art. 168.1.e) RDLeg
2/2004

LIQUIDACIÓ
DE PRESSUPOST

A.14

ENDEUTAMENT

A.13

Art. 168.1.d) RDLeg
2/2004
Art. 18.1.d) i 19 RD
500/1990

Que consta l'annex de les inversions a realitzar en l'exercici, subscrit pel President, i
degudament codificat, i s'integra, si s'escau, en el pla quadriennal regulat a l'article
12.c) del RD 500/1990, i que recull la totalitat dels projectes d'inversió que es preveuen realitzar durant l'exercici i, que especifica per a cada un dels projectes el codi
d'identificació, la denominació del projecte, l'any d'inici i de fi previstos, l'import de
l'anualitat, el tipus de finançament, determinant si es financia amb recursos generals
o ingressos afectats, la vinculació dels crèdits assignats i l'òrgan encarregat de la
seva gestió, subscrit pel president.

PATRIMONI

Que consta l'annex de personal on es relacionen i valoren els llocs de treball
existents a la plantilla de l'entitat local, i que es dóna l'oportuna correlació amb els
crèdits per al personal inclosos en el pressupost.

A.12

CONTRACTACIÓ I
PRESTACIÓ DE SERVEIS

Art. 168.1.c) RDLeg
2/2004
Art. 18.1.c) RD
500/1990
Art. 26 214/1990

PRESSUPOST
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1

TIPUS:

CONTROL PERMANENT NO PLANIFICABLE

ACTUACIÓ:

Establiment de normes que regulen les ordres de pagaments a justificar en Bases d'execució del pressupost (modificades amb posterioritat
a l'aprovació de l'expedient del pressupost general)

Ref. Legislativa

Descripció de l'actuació objecte de control permanent

Art. 190.2 RDLeg
2/2004
Art. 72.1 RD
500/1990

Les bases d'execució del pressupost podran establir, previ informe de la intervenció,
les normes que regulin l'expedició d'ordres de pagament a justificar amb càrrec als
pressupostos de despeses, determinant els criteris generals, els límits quantitatius i
els conceptes pressupostaris als quals siguin aplicables.

A.

Ref. Legislativa

Aspectes a revisar

A.1

Art. 34.1 L 39/2015
Art. 165 i 168.4
RDLeg 2/2004
Art. 9 i 18 RD
500/1990

Que l'expedient es proposa al ple de la corporació.

A.2

Art. 172 i 175 RD
2568/1986

Que existeix informe favorable del responsable de l'expedient en el que s'exposen
els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en què basa el seu criteri.

A.3

Art. 72.2.a) RD
500/1990

Que s'estableix la forma d'expedició i execució de les ordres de pagaments a
justificar.

A.4

Art. 72.2.b) RD
500/1990

Que s'estableix la situació i disposició dels fons a justificar.

A.5

Art. 72.2.c) RD
500/1990

Que es determinen quins són els pagaments amb fons a justificar.

A.6

Art. 72.2.d) RD
500/1990

Que s'estableix la forma de comptabilització de les ordres de pagaments a justificar.

A.7

Art. 72.2.d) RD
500/1990
Art. 24 i 27 RD
424/2017

Que s'estableix la forma de control de les ordres de pagaments a justificar, atenent
al previst al RD 424/2017.

A.8

Art. 190 RDLeg
2/2004
Art. 72.2.e) RD
500/1990

Que s'estableixen els límits quantitatius de les ordres de pagaments a justificar.

A.9

Art. 190 RDLeg
2/2004
Art. 72.2.f) RD
500/1990

Que s'estableixen les aplicacions pressupostàries a les que són d'aplicació les
ordres de pagaments a justificar.

A.10

Art. 190.2 RDLeg
2/2004
Art. 70.1 i 72.2.g) RD
500/1990

Que s'estableix el règim de les justificacions de les ordres de pagaments a justificar,
determinant el termini màxim de justificació dels fons per part dels habilitats, que
no podrà ser superior als 3 mesos a comptar des del moment de la percepció dels
corresponents fons.

Ref. Legislativa

Altres aspectes a revisar

1.1

1.1.3

B.

MATÈRIA:

B.1

C.

A criteri de la intervenció

Ref. Legislativa

C.1

D.
D.1
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Pressupost

Es fa constar
A criteri de la intervenció

Ref. Legislativa

Altres es fa constar
A criteri de la intervenció

Descripció de l'actuació objecte de control permanent

Art. 75.1 RD
500/1990

Les entitats locals podran establir en les bases d'execució del pressupost, previ
informe de la intervenció, les normes que regulen les bestretes de caixa fixa.

A.

Ref. Legislativa

Aspectes a revisar

A.1

Art. 34.1 L 39/2015
Art. 165 i 168.4
RDLeg 2/2004
Art. 9 i 18 RD
500/1990

Que l'expedient es proposa al ple de la corporació.

A.2

Art. 172 i 175 RD
2568/1986

Que existeix informe favorable del responsable de l'expedient en el que s'exposen
els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en què basa el seu criteri.

A.3

Art. 75.2.a) RD
500/1990

Que s'estableixen les aplicacions pressupostàries amb què les despeses es podran
atendre mitjançant bestretes de caixa fixa.

A.4

Art. 75.2.b) RD
500/1990

Que s'estableixen els límits quantitatius.

A.5

Art. 75.2.c) RD
500/1990

Que s'estableix el règim de reposicions.

A.6

Art. 75.2.d) RD
500/1990

Que s'estableix la situació i disposició dels fons.

A.7

Art. 75.2.e) RD
500/1990

Que s'estableix la forma de comptabilització de les bestretes de caixa fixa.

A.8

Art. 75.2.e) RD
500/1990
Art. 25 i 27 RD
424/2017

Que s'estableix la forma de control de les bestretes de caixa fixa, atenent al previst
al RD 424/2017.

A.9

Art. 74.4 RD
500/1990

Que s’estableix el règim de les justificacions de les bestretes de caixa fixa, quedan
obligats, els perceptors de fons, a justificar l’aplicació dels fons percebuts al llarg de
l’exercici pressupostari en què es va constituir la bestreta, per tant, almenys, el mes
de desembre de cada any.

B.

Ref. Legislativa

Altres aspectes a revisar

B.1

A criteri de la intervenció

Ref. Legislativa

D.
D.1

A criteri de la intervenció

Ref. Legislativa

Altres es fa constar

CONTRO INTERN

C.1

Es fa constar

A criteri de la intervenció

ALTRES MATÈRIES

C.

Pressupost

MODIFICACIONS
DE CRÈDIT

Ref. Legislativa

1.1.4

MATÈRIA:

LIQUIDACIÓ
DE PRESSUPOST

ACTUACIÓ:

Establiment de normes que regulen les bestretes de caixa fixa en Bases d'execució del pressupost (modificades amb posterioritat a l'aprovació de l'expedient del pressupost general)

1.1

ENDEUTAMENT

CONTROL PERMANENT NO PLANIFICABLE

PATRIMONI

TIPUS:

CONTRACTACIÓ I
PRESTACIÓ DE SERVEIS

1
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1

TIPUS:

CONTROL PERMANENT NO PLANIFICABLE

ACTUACIÓ:

Avaluació de l'objectiu d'estabilitat pressupostària en l'aprovació del
pressupost

Ref. Legislativa

Descripció de l'actuació objecte de control permanent

Art. 16.2 RD
1463/2007

La intervenció elevarà al ple un informe sobre el compliment de l'objectiu d'estabilitat
de la pròpia entitat local i dels seus organismes autònoms i entitats dependents. L'informe s'emetrà amb caràcter independent i s'incorporarà al previst en l'article 168.4
del RDLeg 2/2004. Així mateix, la intervenció de l'entitat local elevarà al ple informe
sobre els estats financers, un cop aprovats per l'òrgan competent, de cada una de les
entitats dependents (no integrades en el sector administracions públiques).

A.

Ref. Legislativa

Aspectes a revisar

A.1

Art. 16.2 RD
1463/2007

Que en base als càlculs adjunts a aquest informe, es compleix l’objectiu d’estabilitat
pressupostària d’acord amb l’art. 16.2 del RD 1463/2007.

B.

Ref. Legislativa

Altres aspectes a revisar

1.1

1.1.5

MATÈRIA:

B.1

Pressupost

A criteri de la intervenció

C.

Ref. Legislativa

Es fa constar

C.1

Art. 21 i 23 LO
2/2012
Art. 16 RD
1463/2007

En tractar-se d'una entitat que no compleix l'objectiu d'estabilitat pressupostària en
l'aprovació del pressupost, es fa constar l'obligatorietat d'elaborar un Pla econòmic
financer, en el termini d'un mes des de la constatació de l'incompliment.

C.2

Art. 16 RD
1463/2007

En tractar-se d'una entitat que no compleix l'objectiu d'estabilitat pressupostària
en l'aprovació del pressupost, es fa constar l'obligatorietat de remetre l'informe a
l'òrgan que exerceix la tutela financera, en el termini de 15 dies hàbils, comptats des
de que el Ple té coneixement d'aquest informe.

D.

Ref. Legislativa

Altres es fa constar

D.1
EXCEL PER AL CÀLCUL
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A criteri de la intervenció

ENTITAT

INGRÉS NO
FINANCER

DESPESA NO
FINANCERA

AJUSTOS DE
LA PRÒPIA
ENTITAT

AJUSTOS PER
OPERACIONS
INTERNES

CAPACITAT/
NECESSITAT DE
FINANÇAMENT

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (1) - (2)
+ (3) + (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Organisme
autònom

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Consorci adscrit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Entitat pública
empresarial

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Societat mercantil

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fundació

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPACITAT/NECESSITAT DE FINANÇAMENT DE LA CORPORACIÓ LOCAL

0,00

ALTRES MATÈRIES

CONTRO INTERN

CONTRACTACIÓ I
PRESTACIÓ DE SERVEIS

PATRIMONI

Entitat local

LIQUIDACIÓ
DE PRESSUPOST

Avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària

ENDEUTAMENT

AVALUACIÓ DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA
EN L'APROVACIÓ DEL PRESSUPOST

MODIFICACIONS
DE CRÈDIT

PRESSUPOST
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Avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària
ENTITAT LOCAL
Ingressos no financers
1. Impostos directes
2. Impostos indirectes
3. Taxes, preus públics i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
6. Alienació d’inversions reals
7. Transferències de capital
1. Total previsions inicials
Despeses no financeres
1. Despeses de personal
2. Despeses en béns corrents i serveis
3. Despeses financeres
4. Transferències corrents
5. Fons de contingència
6. Inversions reals
7. Transferències de capital

Previsions inicials
d’ingressos

0,00
Crèdits inicials de
despeses

2. Total crèdits inicials

0,00

3. SALDO PRESSUPOSTARI (1 - 2)

0,00

Ajustos al saldo pressupostari en termes SEC
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Import

Ajust per recaptació d’ingressos capítols 1-3
(+) Ajust per liquidació PTE
Interessos i diferències de canvi
(+/-) Ajust per grau d’execució de la despesa
Inversions realitzades per compte de la Corporació Local
Ingressos per vendes d’accions (privatitzacions)
Dividends i participació en beneficis
Ingressos obtinguts del pressupost de la Unió Europea
Operacions de permuta financera (SWAPS)
Operacions de reintegrament i execució d’avals
Aportacions de capital
Assumpció i cancelació de deutes
Despeses realitzades en l’exercici pendents d’aplicar a pressupost
Adquisicions amb pagament ajornat
Arrendament financer
Contractes d’associació público privada (APP’s)
Inversions realitzades per compte d’una altra administració pública
Prèstecs
Devolucions d’ingressos pendents d’aplicar a pressupost
Consolidació de transferències amb altres administracions públiques

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4. Total ajustos al saldo pressupostari en termes SEC
Ajustos per operacions internes

0,00
Import

Ajustaments per operacions internes

0,00

5. Total ajustos per operacions internes

0,00

CAPACITAT/NECESSITAT DE FINANÇAMENT (3 + 4 - 5)

0,00
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Ajustos al saldo pressupostari en termes sec

1. Recaptació d'impostos, cotitzacions socials, taxes i altres ingressos
(excepte la Participació en Tributs de l'Estat)

0,00
0,00

-100,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

30. Taxes per la prestació
de serveis públics
bàsics

0,00

-100,00

0,00

31. Taxes per la prestació
de serveis públics
de caràcter social i
preferent

0,00

-100,00

0,00

32. Taxes per la prestació
d’activitats de
competència local

0,00

-100,00

0,00

33. Taxes per la
utilització privativa
o l’aprofitament del
domini públic local

0,00

-100,00

0,00

34. Preus públics

0,00

-100,00

0,00

35. Contribucions
especials

0,00

-100,00

0,00

36. Vendes

0,00

-100,00

0,00

38. Reintegraments
d’operacions
corrents

0,00

-100,00

0,00

39. Altres intressos

0,00

-100,00

0,00

Total capítol3

0,00

0,00

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Participació en tributs de l’Estat
Concepte

Previsions
inicials
exercici n

Ajust

Devolució de la liquidació negativa de l’exercici 2008

0,00

Devolució de la liquidació negativa de l’exercici 2009

0,00

Devolució de la liquidació negativa de l’exercici n-2

0,00
0,00

0,00

ALTRES MATÈRIES

Total

LIQUIDACIÓ
DE PRESSUPOST

0,00
0,00

0,00

-100,00

Import de
l’ajust

ENDEUTAMENT

Total capítol 2

0,00

Previsions
inicials
exercici n

PATRIMONI

Total capítol 1

29. Altres impostos
indirectes

0,00

% a ajustar

CONTRACTACIÓ I
PRESTACIÓ DE SERVEIS

17. Recàrrec en l’Impost
sobre activitats
econòmiques

% Recaptat
/ CI darrer
exercici
liquidat

CONTRO INTERN

Article

Previsions
inicials
darrer
exercici
liquidat

Recaptat
en el darrer
exercici
liquidat
(pres.
corrent
+ pres.
tancats)

MODIFICACIONS
DE CRÈDIT

PRESSUPOST
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3. Interessos i diferències de canvi
Crèdits
inicials
exercici n

Concepte

Previsió de
meritació
d’interessos

Ajust

1. Interessos de deute públic (conceptes 300 i 320)

0,00

2. Interessos de préstecs i altres operacions financeres (conceptes 310
i 330)

0,00

3. Interessos de dipòsits, fiances (conceptes 340 i 341)

0,00

4. Altres interessos (conceptes 352, 357 i 358)

0,00

5. Operacions d’intercanvi financer (concepte 353)

0,00

6. Despeses de formalització, emissió, modificació i cancel·lació
(conceptes 301, 311, 321 i 331)

0,00

7. Diferències de canvi (conceptes 322 i 332)

0,00

8. Altres despeses financeres (conceptes 309, 319, 329, 339 i 359)

0,00

Total

0,00

0,00

0,00

4. Ajust per grau d’execució de la despesa
Ajust aplicable únicament en l’avaluació del compliment dels objectius de la LOEPSF del projecte de
pressupostos: compara els crèdits inicials del pressupost amb l’execució pressupostària prevista final,
de manera que pot tenir signe positiu o negatiu en funció de si la previsió és de major o menor despesa
respecte els crèdits inicialment pressupostats.
Si no es disposa d’informació suficient per obtenir les estimacions, es pot fer en funció de l’experiència
acumulada d’exercicis anteriors sobre les diferències entre les previsions pressupostàries i l’execució
real. Per exemple, l’aplicació de la mitjana dels percentatges d’execució (ORN respecte els crèdits
inicials) dels darrers anys liquidats, en els capítols de despeses no financeres (1 a 7):

Capítol

% exercici
n-4 (ORN/
CI*100)

% exercici
n-3 (ORN/
CI*100)

% exercici
n-2 (ORN/
CI*100)

Mitjana %
execució

Crèdits inicials exercici
n

a

b

c

d = (a+b+c)/3

e

Import de
l’ajust
f = -(d*e/100)

Cap. 1 - Despeses de
personal

0,00

0,00

0,00

Cap. 2 - Despeses en
béns corrents i serveis

0,00

0,00

0,00

Cap. 3 - Despeses financeres

0,00

0,00

0,00

Cap. 4 - Transferències
corrents

0,00

0,00

0,00

Cap. 6 - Inversions reals

0,00

0,00

0,00

Cap. 7 - Transferències
de capital

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

5. Inversió realitzada per compte de l’entitat local per part d’una entitat no integrada en la
corporació local
Concepte

Crèdits inicials exercici
n

Previsió del
valor de
la inversió
anual

Ajust
0,00

Total
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0,00

0,00

0,00

PRESSUPOST
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6. Ingressos per vendes d’accions (privatitzacions)
Ajust
0,00
Total

0,00

7. Dividents i participació en beneficis
Previsions
Previsions
inicials
inicials
d’ingressos d’ingressos
per dividents per dividents
procedents
procedents
de beneficis de reserves
ordinaris
acumulades

Concepte

Ajust

0,00
Total

0,00

0,00

0,00

MODIFICACIONS
DE CRÈDIT

Concepte

LIQUIDACIÓ
DE PRESSUPOST

Previsions
inicials en
cap. 1 a 7
per venda
d’accions

Total

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
PATRIMONI

0,00

Ajust

9. Operacions de permuta financera (SWAPS)
Concepte

Crèdits
inicials de
despeses
exercici n

Previsions
inicials
d’ingressos
exercici n

Ajust
0,00

Total

0,00

0,00

0,00

10. Operacions d’execució i reintegrament d’avals
Concepte

Crèdits
inicials en el
cap. 8 exercici
n per execució d’avals

Ajust
0,00

Total

0,00

Concepte

Previsions
inicials en el
cap. 8 exercici n per reintegrament
d’avals

0,00

Ajust

0,00
Total
TOTAL AJUST PER EXECUCIÓ I REINTEGRAMENT D’AVALS

0,00

CONTRACTACIÓ I
PRESTACIÓ DE SERVEIS

% de finançament

CONTRO INTERN

Concepte

Import resultant d’aplicar
Previsions
el % de coinicials de
finançament drets reconea la despesa guts exercici
previst certifin
car i remetre

0,00
0,00
35

ALTRES MATÈRIES

Previsió de
l’import de la
despesa total
a certificar i
remetre a la
Unitat Administradora

ENDEUTAMENT

8. Ingressos de la Unió Europea
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11. Aportacions de capital a empreses públiques
Crèdits
inicials en el
cap. 8 exercici n

Concepte

Ajust
0,00

Total

0,00

0,00

12. Assumpció i cancel·lació de deutes d’empreses públiques
Import del
deute previst
assumir o
cancel·lar

Concepte

Ajust
0,00

Total

0,00

0,00

13. Despeses realitzades en l’exercici i pendents d’aplicar al pressupost
Concepte

Ajust

Previsió de despeses pendents d’aplicar al pressupost de l’exercici n-1 (= previsió de saldo inicial
compte 413 en l’exercici n)
Previsió de despeses pendents d’aplicar al pressupost de l’exercici n (= previsió de saldo final compte
413 en l’exercici n)
Total

0,00

14. Adquisicions amb pagament ajornat

Concepte

Credits inicials exercici
Valor de
n per adqui- l’adquisició
a
sició amb
recepcionar
pagament
ajornat

Ajust

0,00
Total

0,00

0,00

0,00

15. Arrendament financer
Concepte

Crèdits inicials exerValor total
cici n per
arrendament del contracte
financer

Ajust
0,00

Total

0,00

0,00

0,00

16. Contractes d’associacions público-privades
Concepte

Crèdits inicials exercici
n per pagaments al
soci privat

Valor de
la inversió
anual

Ajust
0,00

Total
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0,00

0,00

0,00

17. Inversió realitzada per compte d’una altra administració pública
Crèdits
Previsions
inicials cap.
inicials de
6 exercici n cobraments
per inversió
de l’admirealitzada
nistració
per compte destinatària
d’altres ens de la inversió

Concepte

Ajust

0,00
Total

0,00

0,00

0,00

MODIFICACIONS
DE CRÈDIT

PRESSUPOST
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Crèdits
inicials cap.
8 exercici n
per concessió de
préstec

Concepte

Previsions
inicials cap.
8 exercici n
per reintegrament de
préstecs

Ajust

0,00
0,00

0,00

0,00
ENDEUTAMENT

Total

19. Devolucions d’ingressos pendents d’aplicar al pressupost
Concepte

LIQUIDACIÓ
DE PRESSUPOST

18. Préstecs concedits (quan hi ha evidència de probabilitat reduïda de reemborsament)

Ajust

Previsió de devolució d’ingressos pendents d’aplicar al pressupost de l’exercici n-1 i que s’aplicaran al
pressupost de l’exercici n
Previsió de devolució d’ingressos pendents d’aplicar al pressupost de l’exercici n i que s’aplicacran al
pressupost de l’exercici n+1

PATRIMONI

0,00

20. Consolidació de transferències amb altres administracions públiques
Entitat pagadora

Crèdits
inicials de
l’entitat pagadora

Previsions
inicials de
l’entitat local

Ajust
0,00

Total

0,00

0,00

0,00

Ajustos per operacions internes

Concepte

Entitat pagadora

Crèdits
inicials del
pressupost
de l’entitat
pagadora

Previsions
inicials del
pressupost
de l’entitat
local

Import ajust
a aplicar
0,00

0,00

0,00

0,00
ALTRES MATÈRIES

TOTAL

CONTRACTACIÓ I
PRESTACIÓ DE SERVEIS

Concepte

CONTRO INTERN

Total
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Avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària
ORGANISME AUTÒNOM
Ingressos no financers
1. Impostos directes
2. Impostos indirectes
3. Taxes, preus públics i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
6. Alienació d'inversions reals
7. Transferències de capital
1. Total previsions inicials
Despeses no financeres
1. Despeses de personal
2. Despeses en béns corrents i serveis
3. Despeses financeres
4. Transferències corrents
5. Fons de contingència
6. Inversions reals
7. Transferències de capital

Previsions inicials
d'ingressos

0,00
Crèdits inicials de
despeses

2. Total crèdits inicials

0,00

3. SALDO PRESSUPOSTARI (1 - 2)

0,00

Ajustos al saldo pressupostari en termes SEC
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Import

Ajust per recaptació d'ingressos capítols 1-3
(+) Ajust per liquidació PTE
Interessos i diferències de canvi
(+/-) Ajust per grau d'execució de la despesa
Inversions realitzades per compte de la Corporació Local
Ingressos per vendes d'accions (privatitzacions)
Dividends i participació en beneficis
Ingressos obtinguts del pressupost de la Unió Europea
Operacions de permuta financera (SWAPS)
Operacions de reintegrament i execució d'avals
Aportacions de capital
Assumpció i cancelació de deutes
Despeses realitzades en l'exercici pendents d'aplicar a pressupost
Adquisicions amb pagament ajornat
Arrendament financer
Contractes d'associació público privada (APP's)
Inversions realitzades per compte d'una altra administració pública
Prèstecs
Devolucions d'ingressos pendents d'aplicar a pressupost
Consolidació de transferències amb altres administracions públiques

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4. Total ajustos al saldo pressupostari en termes SEC
Ajustos per operacions internes

0,00
Import

Ajustaments per operacions internes

0,00

5. Total ajustos per operacions internes

0,00

CAPACITAT/NECESSITAT DE FINANÇAMENT (3 + 4 - 5)

0,00
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Ajustos al saldo pressupostari en termes sec

0,00
0,00

-100,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

30. Taxes per la prestació
de serveis públics
bàsics

0,00

-100,00

0,00

31. Taxes per la prestació
de serveis públics
de caràcter social i
preferent

0,00

-100,00

0,00

32. Taxes per la prestació
d'activitats de
competència local

0,00

-100,00

0,00

33. Taxes per la
utilització privativa
o l'aprofitament del
domini públic local

0,00

-100,00

0,00

34. Preus públics

0,00

-100,00

0,00

35. Contribucions
especials

0,00

-100,00

0,00

36. Vendes

0,00

-100,00

0,00

38. Reintegraments
d'operacions
corrents

0,00

-100,00

0,00

39. Altres intressos

0,00

-100,00

0,00

Total capítol3

0,00

0,00

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Participació en tributs de l'Estat
Concepte

Previsions
inicials
exercici n

Ajust

Devolució de la liquidació negativa de l'exercici 2008

0,00

Devolució de la liquidació negativa de l'exercici 2009

0,00

Devolució de la liquidació negativa de l'exercici n-2

0,00
0,00

0,00

ALTRES MATÈRIES

Total

LIQUIDACIÓ
DE PRESSUPOST

0,00
0,00

0,00

-100,00

Import de
l'ajust

ENDEUTAMENT

Total capítol 2

0,00

Previsions
inicials
exercici n

PATRIMONI

Total capítol 1

29. Altres impostos
indirectes

0,00

% a ajustar

CONTRACTACIÓ I
PRESTACIÓ DE SERVEIS

17. Recàrrec en l'Impost
sobre activitats
econòmiques

% Recaptat
/ CI darrer
exercici
liquidat

CONTRO INTERN

Article

Previsions
inicials
darrer
exercici
liquidat

Recaptat
en el darrer
exercici
liquidat
(pres.
corrent
+ pres.
tancats)

MODIFICACIONS
DE CRÈDIT

1. Recaptació d'impostos, cotitzacions socials, taxes i altres ingressos
(excepte la Participació en Tributs de l'Estat)
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3. Interessos i diferències de canvi
Crèdits
inicials
exercici n

Concepte

Previsió de
meritació
d'interessos

Ajust

1. Interessos de deute públic (conceptes 300 i 320)

0,00

2. Interessos de préstecs i altres operacions financeres (conceptes 310
i 330)

0,00

3. Interessos de dipòsits, fiances (conceptes 340 i 341)

0,00

4. Altres interessos (conceptes 352, 357 i 358)

0,00

5. Operacions d'intercanvi financer (concepte 353)

0,00

6. Despeses de formalització, emissió, modificació i cancel·lació
(conceptes 301, 311, 321 i 331)

0,00

7. Diferències de canvi (conceptes 322 i 332)

0,00

8. Altres despeses financeres (conceptes 309, 319, 329, 339 i 359)

0,00

Total

0,00

0,00

0,00

4. Ajust per grau d’execució de la despesa
Ajust aplicable únicament en l’avaluació del compliment dels objectius de la LOEPSF del projecte de
pressupostos: compara els crèdits inicials del pressupost amb l’execució pressupostària prevista final,
de manera que pot tenir signe positiu o negatiu en funció de si la previsió és de major o menor despesa
respecte els crèdits inicialment pressupostats.
Si no es disposa d’informació suficient per obtenir les estimacions, es pot fer en funció de l’experiència
acumulada d’exercicis anteriors sobre les diferències entre les previsions pressupostàries i l’execució
real. Per exemple, l’aplicació de la mitjana dels percentatges d’execució (ORN respecte els crèdits
inicials) dels darrers anys liquidats, en els capítols de despeses no financeres (1 a 7):

Capítol

% exercici
n-4 (ORN/
CI*100)

% exercici
n-3 (ORN/
CI*100)

% exercici
n-2 (ORN/
CI*100)

Mitjana %
execució

Crèdits inicials exercici
n

a

b

c

d = (a+b+c)/3

e

Import de
l'ajust
f = -(d*e/100)

Cap. 1 - Despeses de
personal

0,00

0,00

0,00

Cap. 2 - Despeses en
béns corrents i serveis

0,00

0,00

0,00

Cap. 3 - Despeses financeres

0,00

0,00

0,00

Cap. 4 - Transferències
corrents

0,00

0,00

0,00

Cap. 6 - Inversions reals

0,00

0,00

0,00

Cap. 7 - Transferències
de capital

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

5. Inversió realitzada per compte de l'organisme autònom per part d'una entitat
no integrada en la corporació local
Concepte

Crèdits inicials exercici
n

Previsió del
valor de
la inversió
anual

Ajust
0,00

Total

40

0,00

0,00

0,00
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6. Ingressos per vendes d'accions (privatitzacions)
Ajust
0,00
Total

0,00

7. Dividents i participació en beneficis
Previsions
Previsions
inicials
inicials
d'ingressos d'ingressos
per dividents per dividents
procedents
procedents
de beneficis de reserves
ordinaris
acumulades

Concepte

Ajust

0,00
Total

0,00

0,00

0,00

MODIFICACIONS
DE CRÈDIT

Concepte

LIQUIDACIÓ
DE PRESSUPOST

Previsions
inicials en
cap. 1 a 7
per venda
d'accions

Total

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
PATRIMONI

0,00

Ajust

9. Operacions de permuta financera (SWAPS)
Concepte

Crèdits
inicials de
despeses
exercici n

Previsions
inicials
d'ingressos
exercici n

Ajust
0,00

Total

0,00

0,00

0,00

10. Operacions d'execució i reintegrament d'avals
Concepte

Crèdits
inicials en el
cap. 8 exercici
n per execució d'avals

Ajust
0,00

Total

0,00

Concepte

Previsions
inicials en el
cap. 8 exercici n per reintegrament
d'avals

0,00

Ajust

0,00
Total
TOTAL AJUST PER EXECUCIÓ I REINTEGRAMENT D'AVALS

0,00

CONTRACTACIÓ I
PRESTACIÓ DE SERVEIS

% de finançament

CONTRO INTERN

Concepte

Import resultant d’aplicar
Previsions
el % de coinicials de
finançament drets reconea la despesa guts exercici
previst certifin
car i remetre

0,00
0,00
41

ALTRES MATÈRIES

Previsió de
l'import de la
despesa total
a certificar i
remetre a la
Unitat Administradora

ENDEUTAMENT

8. Ingressos de la Unió Europea
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11. Aportacions de capital a empreses públiques
Crèdits
inicials en el
cap. 8 exercici n

Concepte

Ajust
0,00

Total

0,00

0,00

12. Assumpció i cancel·lació de deutes d'empreses públiques
Import del
deute previst
assumir o
cancel·lar

Concepte

Ajust
0,00

Total

0,00

0,00

13. Despeses realitzades en l'exercici i pendents d'aplicar al pressupost
Concepte

Ajust

Previsió de despeses pendents d'aplicar al pressupost de l'exercici n-1 (= previsió de saldo inicial
compte 413 en l'exercici n)
Previsió de despeses pendents d'aplicar al pressupost de l'exercici n (= previsió de saldo final compte
413 en l'exercici n)
Total

0,00

14. Adquisicions amb pagament ajornat

Concepte

Credits inicials exercici
Valor de
n per adqui- l'adquisició
a
sició amb
recepcionar
pagament
ajornat

Ajust

0,00
Total

0,00

0,00

0,00

15. Arrendament financer
Concepte

Crèdits inicials exerValor total
cici n per
arrendament del contracte
financer

Ajust
0,00

Total

0,00

0,00

0,00

16. Contractes d'associacions público-privades
Concepte

Crèdits inicials exercici
n per pagaments al
soci privat

Valor de
la inversió
anual

Ajust
0,00

Total
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0,00

0,00

0,00

17. Inversió realitzada per compte d'una altra administració pública
Crèdits
Previsions
inicials cap.
inicials de
6 exercici n cobraments
per inversió
de l'admirealitzada
nistració
per compte destinatària
d'altres ens de la inversió

Concepte

Ajust

0,00
Total

0,00

0,00

0,00

MODIFICACIONS
DE CRÈDIT
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Crèdits
inicials cap.
8 exercici n
per
concessió
de préstec

Concepte

Previsions
inicials cap.
8 exercici n
per reintegrament de
préstecs

Ajust

0,00
0,00

0,00

0,00
ENDEUTAMENT

Total

19. Devolucions d'ingressos pendents d'aplicar al pressupost
Concepte

LIQUIDACIÓ
DE PRESSUPOST

18. Préstecs concedits (quan hi ha evidència de probabilitat reduïda de reemborsament)

Ajust

Previsió de devolució d'ingressos pendents d'aplicar al pressupost de l'exercici n-1 i que s'aplicaran al
pressupost de l'exercici n
Previsió de devolució d'ingressos pendents d'aplicar al pressupost de l'exercici n i que s'aplicacran al
pressupost de l'exercici n+1

PATRIMONI

0,00

20. Consolidació de transferències amb altres administracions públiques
Entitat pagadora

Crèdits
inicials de
l'entitat
pagadora

Previsions
inicials de
l'organisme
autònom

Ajust
0,00

Total

0,00

0,00

0,00

Previsions
inicials del
pressupost
de l'organisme autònom

Import ajust
a aplicar

Ajustos per operacions internes

Concepte

Entitat pagadora

Crèdits
inicials del
pressupost
de l'entitat
pagadora

0,00
0,00

0,00

0,00
ALTRES MATÈRIES

TOTAL

CONTRACTACIÓ I
PRESTACIÓ DE SERVEIS

Concepte

CONTRO INTERN

Total
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Avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària
CONSORCI ADSCRIT
Ingressos no financers
1. Impostos directes
2. Impostos indirectes
3. Taxes, preus públics i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
6. Alienació d'inversions reals
7. Transferències de capital
1. Total previsions inicials
Despeses no financeres
1. Despeses de personal
2. Despeses en béns corrents i serveis
3. Despeses financeres
4. Transferències corrents
5. Fons de contingència
6. Inversions reals
7. Transferències de capital

Previsions inicials
d'ingressos

0,00
Crèdits inicials de
despeses

2. Total crèdits inicials

0,00

3. SALDO PRESSUPOSTARI (1 - 2)

0,00

Ajustos al saldo pressupostari en termes SEC
1. Ajust per recaptació d'ingressos capítols 1-3
2. (+) Ajust per liquidació PTE
3. Interessos i diferències de canvi
4. (+/-) Ajust per grau d'execució de la despesa
5. Inversions realitzades per compte de la Corporació Local
6. Ingressos per vendes d'accions (privatitzacions)
7. Dividends i participació en beneficis
8. Ingressos obtinguts del pressupost de la Unió Europea
9. Operacions de permuta financera (SWAPS)
10. Operacions de reintegrament i execució d'avals
11. Aportacions de capital
12. Assumpció i cancelació de deutes
13. Despeses realitzades en l'exercici pendents d'aplicar a pressupost
14. Adquisicions amb pagament ajornat
15. Arrendament financer
16. Contractes d'associació público privada (APP's)
17. Inversions realitzades per compte d'una altra administració pública
18. Prèstecs
19. Devolucions d'ingressos pendents d'aplicar a pressupost
20. Consolidació de transferències amb altres administracions públiques

Import

Ajustos per operacions internes

Import

4. Total ajustos al saldo pressupostari en termes SEC

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Ajustaments per operacions internes

0,00

5. Total ajustos per operacions internes

0,00

CAPACITAT/NECESSITAT DE FINANÇAMENT (3 + 4 - 5)

0,00
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Ajustos al saldo pressupostari en termes sec

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-100,00

-100,00

0,00

Import de
l'ajust

0,00
0,00

0,00

0,00

30. Taxes per la prestació
de serveis públics
bàsics

0,00

-100,00

0,00

31. Taxes per la prestació
de serveis públics
de caràcter social i
preferent

0,00

-100,00

0,00

32. Taxes per la prestació
d'activitats de
competència local

0,00

-100,00

0,00

33. Taxes per la
utilització privativa
o l'aprofitament del
domini públic local

0,00

-100,00

0,00

34. Preus públics

0,00

-100,00

0,00

35. Contribucions
especials

0,00

-100,00

0,00

36. Vendes

0,00

-100,00

0,00

38. Reintegraments
d'operacions
corrents

0,00

-100,00

0,00

0,00

-100,00

39. Altres intressos

Total capítol3

0,00

0,00

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Participació en tributs de l'Estat
Concepte

Previsions
inicials
exercici n

Ajust

Devolució de la liquidació negativa de l'exercici 2008

0,00

Devolució de la liquidació negativa de l'exercici 2009

0,00

Devolució de la liquidació negativa de l'exercici n-2

0,00
0,00

0,00

ALTRES MATÈRIES

Total

LIQUIDACIÓ
DE PRESSUPOST

Total capítol 2

0,00

Previsions
inicials
exercici n

ENDEUTAMENT

29. Altres impostos
indirectes

0,00

% a ajustar

PATRIMONI

Total capítol 1

% Recaptat
/ CI darrer
exercici
liquidat

CONTRACTACIÓ I
PRESTACIÓ DE SERVEIS

17. Recàrrec en l'Impost
sobre activitats
econòmiques

Recaptat
en el darrer
exercici
liquidat
(pres.
corrent
+ pres.
tancats)

CONTRO INTERN

Article

Previsions
inicials
darrer
exercici
liquidat

MODIFICACIONS
DE CRÈDIT

1. Recaptació d'impostos, cotitzacions socials, taxes i altres ingressos
(excepte la Participació en Tributs de l'Estat)

45

SERVEI D’ASSISTÈNCIA EN L’EXERCICI DEL CONTROL INTERN A LES ENTITATS LOCALS - GUIA BÀSICA 02

3. Interessos i diferències de canvi
Crèdits
inicials
exercici n

Concepte

Previsió de
meritació
d'interessos

Ajust

1. Interessos de deute públic (conceptes 300 i 320)

0,00

2. Interessos de préstecs i altres operacions financeres (conceptes 310
i 330)

0,00

3. Interessos de dipòsits, fiances (conceptes 340 i 341)

0,00

4. Altres interessos (conceptes 352, 357 i 358)

0,00

5. Operacions d'intercanvi financer (concepte 353)

0,00

6. Despeses de formalització, emissió, modificació i cancel·lació
(conceptes 301, 311, 321 i 331)

0,00

7. Diferències de canvi (conceptes 322 i 332)

0,00

8. Altres despeses financeres (conceptes 309, 319, 329, 339 i 359)

0,00

Total

0,00

0,00

0,00

4. Ajust per grau d’execució de la despesa
Ajust aplicable únicament en l’avaluació del compliment dels objectius de la LOEPSF del projecte de
pressupostos: compara els crèdits inicials del pressupost amb l’execució pressupostària prevista final,
de manera que pot tenir signe positiu o negatiu en funció de si la previsió és de major o menor despesa
respecte els crèdits inicialment pressupostats.
Si no es disposa d’informació suficient per obtenir les estimacions, es pot fer en funció de l’experiència
acumulada d’exercicis anteriors sobre les diferències entre les previsions pressupostàries i l’execució
real. Per exemple, l’aplicació de la mitjana dels percentatges d’execució (ORN respecte els crèdits
inicials) dels darrers anys liquidats, en els capítols de despeses no financeres (1 a 7):

Capítol

% exercici
n-4 (ORN/
CI*100)

% exercici
n-3 (ORN/
CI*100)

% exercici
n-2 (ORN/
CI*100)

Mitjana %
execució

Crèdits inicials exercici
n

a

b

c

d = (a+b+c)/3

e

Import de
l'ajust
f = -(d*e/100)

Cap. 1 - Despeses de
personal

0,00

0,00

0,00

Cap. 2 - Despeses en
béns corrents i serveis

0,00

0,00

0,00

Cap. 3 - Despeses financeres

0,00

0,00

0,00

Cap. 4 - Transferències
corrents

0,00

0,00

0,00

Cap. 6 - Inversions reals

0,00

0,00

0,00

Cap. 7 - Transferències
de capital

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

5. Inversió realitzada per compte del consorci per part d'una entitat no
integrada en la corporació local
Concepte

Crèdits inicials exercici
n

Previsió del
valor de
la inversió
anual

Ajust
0,00

Total
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0,00
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6. Ingressos per vendes d'accions (privatitzacions)
Ajust
0,00
Total

0,00

7. Dividents i participació en beneficis
Previsions
Previsions
inicials
inicials
d'ingressos d'ingressos
per dividents per dividents
procedents
procedents
de beneficis de reserves
ordinaris
acumulades

Concepte

Ajust

0,00
Total

0,00

0,00

0,00

MODIFICACIONS
DE CRÈDIT

Concepte

LIQUIDACIÓ
DE PRESSUPOST

Previsions
inicials en
cap. 1 a 7
per venda
d'accions

Total

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
PATRIMONI

0,00

Ajust

9. Operacions de permuta financera (SWAPS)
Concepte

Crèdits
inicials de
despeses
exercici n

Previsions
inicials
d'ingressos
exercici n

Ajust
0,00

Total

0,00

0,00

0,00

10. Operacions d'execució i reintegrament d'avals
Concepte

Crèdits
inicials en el
cap. 8 exercici
n per execució d'avals

Ajust
0,00

Total

0,00

Concepte

Previsions
inicials en el
cap. 8 exercici n per reintegrament
d'avals

0,00

Ajust

0,00
Total
TOTAL AJUST PER EXECUCIÓ I REINTEGRAMENT D'AVALS

0,00

CONTRACTACIÓ I
PRESTACIÓ DE SERVEIS

% de finançament

CONTRO INTERN

Concepte

Import resultant d’aplicar
Previsions
el % de coinicials de
finançament drets reconea la despesa guts exercici
previst certifin
car i remetre

0,00
0,00
47

ALTRES MATÈRIES

Previsió de
l'import de la
despesa total
a certificar i
remetre a la
Unitat Administradora

ENDEUTAMENT

8. Ingressos de la Unió Europea
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11. Aportacions de capital a empreses públiques
Crèdits
inicials en el
cap. 8 exercici n

Concepte

Ajust
0,00

Total

0,00

0,00

12. Assumpció i cancel·lació de deutes d'empreses públiques
Import del
deute previst
assumir o
cancel·lar

Concepte

Ajust
0,00

Total

0,00

0,00

13. Despeses realitzades en l'exercici i pendents d'aplicar al pressupost
Concepte

Ajust

Previsió de despeses pendents d'aplicar al pressupost de l'exercici n-1 (= previsió de saldo inicial
compte 413 en l'exercici n)
Previsió de despeses pendents d'aplicar al pressupost de l'exercici n (= previsió de saldo final compte
413 en l'exercici n)
Total

0,00

14. Adquisicions amb pagament ajornat

Concepte

Credits inicials exercici
Valor de
n per adqui- l'adquisició
a
sició amb
recepcionar
pagament
ajornat

Ajust

0,00
Total

0,00

0,00

0,00

15. Arrendament financer
Concepte

Crèdits inicials exerValor total
cici n per
arrendament del contracte
financer

Ajust
0,00

Total

0,00

0,00

0,00

16. Contractes d'associacions público-privades
Concepte

Crèdits inicials exercici
n per pagaments al
soci privat

Valor de
la inversió
anual

Ajust
0,00

Total
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17. Inversió realitzada per compte d'una altra administració pública

Ajust

0,00
Total

0,00

0,00

0,00

18. Préstecs concedits (quan hi ha evidència de probabilitat reduïda de reemborsament)
Crèdits
inicials cap.
8 exercici n
per concessió de
préstec

Concepte

Previsions
inicials cap.
8 exercici n
per reintegrament de
préstecs

Ajust

0,00
Total

0,00

0,00

0,00

Concepte

ENDEUTAMENT

19. Devolucions d'ingressos pendents d'aplicar al pressupost
Ajust

Previsió de devolució d'ingressos pendents d'aplicar al pressupost de l'exercici n-1 i que s'aplicaran al
pressupost de l'exercici n
Previsió de devolució d'ingressos pendents d'aplicar al pressupost de l'exercici n i que s'aplicacran al
pressupost de l'exercici n+1
0,00

Entitat pagadora

Crèdits
inicials de
l'entitat pagadora

Previsions
inicials del
consorci

Ajust
0,00

Total

0,00

0,00

0,00

Previsions
inicials del
pressupost
del consorci

Import ajust
a aplicar

Ajustos per operacions internes

Concepte

Entitat pagadora

Crèdits
inicials del
pressupost
de l'entitat
pagadora

0,00
0,00

0,00

0,00

ALTRES MATÈRIES

TOTAL

CONTRACTACIÓ I
PRESTACIÓ DE SERVEIS

Concepte

PATRIMONI

20. Consolidació de transferències amb altres administracions públiques

CONTRO INTERN

Total

MODIFICACIONS
DE CRÈDIT

Concepte

LIQUIDACIÓ
DE PRESSUPOST

Crèdits
Previsions
inicials cap.
inicials de
6 exercici n cobraments
per inversió
de l'admirealitzada
nistració
per compte destinatària
d'altres ens de la inversió
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Avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària
ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL
Estat de previsió
d’ingressos

Ingressos a efectes de comptabilitat nacional
1. Import net de la xifra de negocis
2. Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu
3. Ingressos accessoris i altres de gestió corrent
4. Subvencions i transferències corrents
5. Ingressos financers per interessos
6. Ingressos de participacions en instruments de patrimoni (dividends)
7. Ingressos excepcionals
8. Aportacions patrimonials
9. Subvencions de capital rebudes

1. TOTAL ESTAT DE PREVISIÓ D’INGRESSOS

0,00
Estat de previsió
de despeses

Despeses a efectes de comptabilitat nacional
1. Aprovisionaments
2. Despeses de personal
3. Altres despeses d’explotació
4. Despeses financeres i assimilats
5. Impost de societats
6. Altres impostos
7. Despeses excepcionals
8. Variació de l’immobilitzat material i intangible, variació d’inversions immobiliàries; variació
d’existències
9. Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació (compte de pèrdues i
guanys)
10. Aplicació de provisions
11. Inversions efectuades per compte d’administracions i entitats públiques
12. Ajudes, transferències i subvencions concedides
2. TOTAL ESTAT DE PREVISIÓ DE DESPESES

0,00

Ajustos per operacions internes

Import
0,00

3. TOTAL AJUSTOS PER OPERACIONS INTERNES

0,00

CAPACITAT/NECESSITAT DE FINANÇAMENT (1 + 2 + 3)

0,00

Ajustos per operacions internes

Concepte

Entitat pagadora

Previsió de
despeses de
l'entitat pagadora

Estat de previsió
d'ingressos de l'EPE

Import ajust a
aplicar
0,00

TOTAL
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0,00

0,00

0,00

Avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària
SOCIETAT MERCANTIL
Estat de previsió
d’ingressos

Ingressos a efectes de comptabilitat nacional
1. Import net de la xifra de negocis
2. Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu
3. Ingressos accessoris i altres de gestió corrent
4. Subvencions i transferències corrents
5. Ingressos financers per interessos

MODIFICACIONS
DE CRÈDIT

PRESSUPOST

_ ANNEX 1 - PRESSUPOST

7. Ingressos excepcionals
8. Aportacions patrimonials
9. Subvencions de capital rebudes

1. TOTAL ESTAT DE PREVISIÓ D’INGRESSOS

0,00
Estat de previsió
de despeses

Despeses a efectes de comptabilitat nacional

ENDEUTAMENT

1. Aprovisionaments

LIQUIDACIÓ
DE PRESSUPOST

6. Ingressos de participacions en instruments de patrimoni (dividends)

2. Despeses de personal
3. Altres despeses d’explotació
4. Despeses financeres i assimilats
5. Impost de societats
6. Altres impostos
7. Despeses excepcionals

9. Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació (compte de pèrdues i
guanys)
10. Aplicació de provisions
11. Inversions efectuades per compte d’administracions i entitats públiques
12. Ajudes, transferències i subvencions concedides
2. TOTAL ESTAT DE PREVISIÓ DE DESPESES

0,00

Ajustos per operacions internes

Import
0,00

3. TOTAL AJUSTOS PER OPERACIONS INTERNES

0,00
0,00

CONTRO INTERN

CAPACITAT/NECESSITAT DE FINANÇAMENT (1 + 2 + 3)
Ajustos per operacions internes

Concepte

Entitat pagadora

Previsió de
despeses de
l'entitat pagadora

Estat de previsió
d'ingressos de la
societat

CONTRACTACIÓ I
PRESTACIÓ DE SERVEIS

PATRIMONI

8. Variació de l’immobilitzat material i intangible, variació d’inversions immobiliàries; variació
d’existències

Import ajust a
aplicar

TOTAL

0,00

0,00

0,00
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ALTRES MATÈRIES

0,00
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Avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària
FUNDACIÓ
Estat de previsió
d’ingressos

Ingressos a efectes de comptabilitat nacional
1. Import net de la xifra de negocis
2. Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu
3. Ingressos accessoris i altres de gestió corrent
4. Subvencions i transferències corrents
5. Ingressos financers per interessos
6. Ingressos de participacions en instruments de patrimoni (dividends)
7. Ingressos excepcionals
8. Aportacions patrimonials
9. Subvencions de capital rebudes

1. TOTAL ESTAT DE PREVISIÓ D’INGRESSOS

0,00
Estat de previsió
de despeses

Despeses a efectes de comptabilitat nacional
1. Aprovisionaments
2. Despeses de personal
3. Altres despeses d’explotació
4. Despeses financeres i assimilats
5. Impost de societats
6. Altres impostos
7. Despeses excepcionals
8. Variació de l’immobilitzat material i intangible, variació d’inversions immobiliàries; variació
d’existències
9. Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació (compte de pèrdues i
guanys)
10. Aplicació de provisions
11. Inversions efectuades per compte d’administracions i entitats públiques
12. Ajudes, transferències i subvencions concedides
2. TOTAL ESTAT DE PREVISIÓ DE DESPESES

0,00

Ajustos per operacions internes

Import
0,00

3. TOTAL AJUSTOS PER OPERACIONS INTERNES

0,00

CAPACITAT/NECESSITAT DE FINANÇAMENT (1 + 2 + 3)

0,00

Ajustos per operacions internes

Concepte

Entitat pagadora

Previsió de
despeses de
l'entitat pagadora

Estat de previsió
d'ingressos de la
fundació

Import ajust a
aplicar
0,00

TOTAL
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0,00

0,00

0,00

Pròrroga del pressupost general

Ref. Legislativa

Descripció de l'actuació objecte de control permanent

Art. 169.6 RDLeg
2/2004
Art. 21 RD 500/1990
4.1.b.2) RD 128/2018

En qualsevol cas, els ajustos de crèdit determinats en els paràgrafs precedents
hauran de ser objecte d'imputació a les corresponents aplicacions pressupostàries
del pressupost prorrogat mitjançant resolució motivada dictada pel president de la
corporació, previ informe de la intervenció.

A.

Ref. Legislativa

Aspectes a revisar

A.1

Art. 34.1 L 39/2015
Art. 21.1.s) i 34.1.o)
de la L 7/1985
Art. 21.4 RD
500/1990

Que l'expedient es proposa a l'alcalde-president de la corporació.

A.2

Art. 21.4 RD
500/1990

Que consta proposta motivada, dicatada pel President de la Corporació, dels ajustos de
crèdits que hauran de ser objecte d'imputació a les corresponents aplicacions pressupostàries.

A.3

Art. 16.2 RD
1463/2007

Que la part dispositiva de la proposta preveu la dació de compte de l'informe sobre el
compliment de l'objectiu d'estabilitat (sector administracions públiques i sector societats no financeres).

A.4

Art. 172 i 175 RD
2568/1986

Que existeix informe favorable del responsable de l'expedient en el que s'exposen els
antecedents i disposicions legals o reglamentàries en què basa el seu criteri.

A.5

Art. 169.6 RDLeg
2/2004
Art. 112.5 L 7/1985

Que en iniciar-se l'exercici econòmic, no ha entrat en vigor el pressupost corresponent
de l'exercici.

A.6

Art. 164, 165.1.a) i
167.3 RDLeg 2/2004
Art. 8.a) RD 500/1990

Que consta l'estat de despeses del pressupost de l'entitat local.

A.7

Art. 164 i 165.1.b)
RDLeg 2/2004
Art. 8.b) RD 500/1990

Que consta l'estat d'ingressos del pressupost de l'entitat local.

A.8

Art. 169.6 RDLeg
2/2004
Art. 112.5 L 7/1985

Que es prorroguen, com a màxim, els crèdits inicials del pressupost de l'exercici anterior.

A.9

Art. 169.6 RDLeg
2/2004
Art. 21.2 RD
500/1990
Art 22.2.a) L 38/2003
RD 887/2006

Que la pròrroga del pressupost general no afecta a modificacions de crèdit ni a crèdits
destinats a serveis o programes que havien de concloure en l'exercici anterior o que
estan finançats amb crèdit o altres ingressos específics o afectats que, exclusivament,
s'havien de percebre en aquest exercici, ni es preveuen subvencions nominatives en
l'estat de despeses.

A.10

Art. 165.4 RDLeg
2/2004
Art. 16 RD 500/1990

Que s'atén al principi d'equilibri o prohibició del dèficit i per tant, el pressupost que es
proposa, s'aprova sense dèficit inicial.

A.11

Art. 165.1 RDLeg
2/2004
Art. 21 RD 500/1990
Art. 11 LO 2/2012
Art. 16.2 RD
1463/2007

Que consta/en l'/els informe/s d'estabilitat pressupostària en els termes previstos a la
legislació vigent (sector administracions públiques i sector societats no financeres).

A.12

Art. 21.3 RD
500/1990

En tractar-se d'un pressupost prorrogat ajustat a l'alça, que s'ha obtingut un marge en
relació amb el límit global dels crèdits inicials de referència un cop ajustats a la baixa els
crèdits inicials del pressupost anterior.
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CONTRACTACIÓ I
PRESTACIÓ DE SERVEIS

PATRIMONI

Pressupost

CONTRO INTERN

1.1.6

MATÈRIA:

MODIFICACIONS
DE CRÈDIT

ACTUACIÓ:

1.1

LIQUIDACIÓ
DE PRESSUPOST

CONTROL PERMANENT NO PLANIFICABLE

ENDEUTAMENT

TIPUS:

ALTRES MATÈRIES

1

PRESSUPOST

_ ANNEX 1 - PRESSUPOST
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A.13

B.

Art. 21.3 RD
500/1990

En tractar-se d'un pressupost prorrogat ajustat a l'alça, que aquests ajustaments a l'alça
en els crèdits del pressupost prorrogat s'han realitzat, en concòrrer simultàniament les
circumstàncies següents: Que existeixen compromisos ferms de despeses a realitzar en
l'exercici corrent que corresponen a unes majors càrregues financeres anuals generades per operacions de crèdit autoritzades en els exercicis anteriors i, que el marge dels
crèdits no incorporables, relatiu a la dotació de serveis o programes que hagin conclòs
en l'exercici immediatament anterior, permeti realitzar l'ajustament corresponent fins al
límit global assenyalat, encara que només es puguin dotar parcialment els majors compromisos vinculats al reemborsament de les operacions de crèdit corresponents.

Ref. Legislativa

Altres aspectes a revisar

B.1

C.

A criteri de la intervenció

Ref. Legislativa

C.1

D.
D.1
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Es fa constar
A criteri de la intervenció

Ref. Legislativa

Altres es fa constar
A criteri de la intervenció

Descripció de l'actuació objecte de control permanent

Art. 4.1.b).2 RD
128/2018

L'exercici del control financer inclourà, en tot cas, les actuacions de control atribuïdes en l'ordenament jurídic a la intervenció, com ara: L'informe dels projectes de
pressupostos i dels expedients de modificació d'aquests.

A.

Ref. Legislativa

Aspectes a revisar

A.1

Art. 34.1 L 39/2015
Art. 179.1 RDLeg
2/2004
Art. 9.2.c) i 40.2 RD
500/1990

Que l'expedient es proposa a l'òrgan competent, d'acord amb el previst a les bases
d'execució del pressupost.

A.2

Art. 172 i 175 RD
2568/1986

Que existeix informe favorable del responsable de l'expedient en el que s'exposen els
antecedents i disposicions legals o reglamentàries en què basa el seu criteri.

A.3

Art. 179.1 RDLeg
2/2004
Art. 9.2.c) i 40.2 RD
500/1990

Que la modificació de crèdit es tramita d'acord amb la regulació establerta a les bases
d'execució del pressupost.

A.4

Art. 169 i 179.4
RDLeg 2/2004
Art. 42 RD 500/1990

Que l'expedient es tramet a aquesta intervenció amb l'antelació suficient per a què els
crèdits siguin aprovats i executius dins del mateix exercici en què s'aprovi.

A.5

Art. 172 RDLeg
2/2004

Que la transferència es realitza a favor d'una aplicació adequada a la naturalesa de la
despesa que es pretèn realitzar.

A.6

Art. 40.1 RD
500/1990

Que la modificació de crèdit no altera la quantia total del pressupost, atès que s'imputa
l'import total o parcial d'un crèdit a altres aplicacions pressupostàries amb diferent nivell
de vinculació jurídica.

A.7

Art. 180.1.a) i 180.2
RDLeg 2/2004
Art. 41.1.a) i 41.2 RD
500/1990

Que no s'afecten els crèdits ampliables ni els extraordinaris concedits durant l'exercici.
(Aquesta limitació no afecta a programes d'imprevistos i funcions no classificades ni
tampoc a crèdits modificats com a conseqüència de reorganitzacions administratives
aprovades pel ple).

A.8

Art. 180.1.b) i 180.2
RDLeg 2/2004
Art. 41.1.b) i 41.2 RD
500/1990

Que no es minoren els crèdits que s'han incrementat amb suplements o transferències,
excepte que afectin a crèdits de personal, ni els crèdits incorporats com a conseqüència de romanents no compromesos procedents de pressupostos tancats. (Aquesta
limitació no afecta a programes d'imprevistos i funcions no classificades ni tampoc a
crèdits modificats com a conseqüència de reorganitzacions administratives aprovades
pel ple).

A.9

Art. 180.1.c) i 180.2
RDLeg 2/2004
Art. 41.1.c) i 41.2 RD
500/1990

Que no s'incrementen crèdits que han estat objecte de minoració com a conseqüència
d'altres transferències, excepte que afectin a crèdits de personal. (Aquesta limitació no
afecta a programes d'imprevistos i funcions no classificades ni tampoc a crèdits modificats com a conseqüència de reorganitzacions administratives aprovades pel ple).

A.10

Art. 165.2 RDLeg
2/2004

Que els crèdits que es minoren no es financen amb ingressos afectats, excepte si
aquests ingressos són compatibles amb el destí d'aquests crèdits.

Ref. Legislativa

Altres aspectes a revisar

B.1

C.

A criteri de la intervenció

Ref. Legislativa

C.1

D.
D.1

Es fa constar
ALTRES MATÈRIES

B.

A criteri de la intervenció

Ref. Legislativa

MODIFICACIONS
DE CRÈDIT

Ref. Legislativa

Modificacions de crèdit

LIQUIDACIÓ
DE PRESSUPOST

Transferència de crèdit entre partides (aplicacions) del mateix grup de
funció (àrea de despesa)

1.2.1

MATÈRIA:

ENDEUTAMENT

ACTUACIÓ:

1.2

PATRIMONI

CONTROL PERMANENT NO PLANIFICABLE

CONTRACTACIÓ I
PRESTACIÓ DE SERVEIS

TIPUS:

CONTRO INTERN

1

PRESSUPOSTO

_ ANNEX 1 - MODIFICACIONS DE CRÈDIT

Altres es fa constar
A criteri de la intervenció
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1

TIPUS:

CONTROL PERMANENT NO PLANIFICABLE

ACTUACIÓ:

Transferència de crèdit entre partides (aplicacions) de diferent grup de
funció (àrea de despesa)

Ref. Legislativa

Descripció de l'actuació objecte de control permanent

Art. 4.1.b).2 RD
128/2018

L'exercici del control financer inclourà, en tot cas, les actuacions de control atribuïdes en l'ordenament jurídic a la intervenció, com ara: L'informe dels projectes de
pressupostos i dels expedients de modificació d'aquests.

A.

Ref. Legislativa

Aspectes a revisar

A.1

Art. 34.1 L 39/2015
Art. 179.2 RDLeg
2/2004
Art. 40.3 RD 500/1990

Que l'expedient es proposa al ple de la corporació, excepte que afecti a crèdits de
personal que li correspon a l'òrgan competent que s'estableix a les bases d'execució
del pressupost.

A.2

Art. 172 i 175 RD
2568/1986

Que existeix informe favorable del responsable de l'expedient en el que s'exposen els
antecedents i disposicions legals o reglamentàries en què basa el seu criteri.

A.3

Art. 169 i 179.4
RDLeg 2/2004
Art. 42 RD 500/1990

En tractar-se d'una modificació de crèdit que ha d'aprovar el ple, que la proposta
d'acord preveu les normes sobre informació, reclamació, recursos i publicitat aplicables
a l'aprovació dels pressupostos de l'entitat (articles 169, 170 i 171 del RDLeg 2/2004).

A.4

Art. 169 i 179.4
RDLeg 2/2004
Art. 42 RD 500/1990

Que l'expedient es tramet a aquesta intervenció amb l'antelació suficient per a què els
crèdits siguin aprovats i executius dins del mateix exercici en què s'aprovi.

A.5

Art. 172 RDLeg
2/2004

Que la transferència es realitza a favor d'una aplicació adequada a la naturalesa de la
despesa que es pretèn realitzar.

A.6

Art. 40.1 RD
500/1990

Que la modificació de crèdit no altera la quantia total del pressupost, atès que s'imputa
l'import total o parcial d'un crèdit a altres aplicacions pressupostàries amb diferent nivell
de vinculació jurídica.

A.7

Art. 180.1.a) i 180.2
RDLeg 2/2004
Art. 41.1.a) i 41.2 RD
500/1990

Que no s'afecten els crèdits ampliables ni els extraordinaris concedits durant l'exercici.
(Aquesta limitació no afecta a programes d'imprevistos i funcions no classificades ni
tampoc a crèdits modificats com a conseqüència de reorganitzacions administratives
aprovades pel ple).

A.8

Art. 180.1.b) i 180.2
RDLeg 2/2004
Art. 41.1.b) i 41.2 RD
500/1990

Que no es minoren els crèdits que s'han incrementat amb suplements o transferències,
excepte que afectin a crèdits de personal, ni els crèdits incorporats com a conseqüència
de romanents no compromesos procedents de pressupostos tancats. (Aquesta limitació
no afecta a programes d'imprevistos i funcions no classificades ni tampoc a crèdits modificats com a conseqüència de reorganitzacions administratives aprovades pel ple).

A.9

Art. 180.1.c) i 180.2
RDLeg 2/2004
Art. 41.1.c) i 41.2 RD
500/1990

Que no s'incrementen crèdits que han estat objecte de minoració com a conseqüència
d'altres transferències, excepte que afectin a crèdits de personal. (Aquesta limitació no
afecta a programes d'imprevistos i funcions no classificades ni tampoc a crèdits modificats com a conseqüència de reorganitzacions administratives aprovades pel ple).

A.10

Art. 165.2 RDLeg
2/2004

Que els crèdits que es minoren no es financen amb ingressos afectats, excepte si
aquests ingressos són compatibles amb el destí d'aquests crèdits.

Ref. Legislativa

Altres aspectes a revisar

1.2

1.2.2

B.

MATÈRIA:

B.1

Modificacions de crèdit

A criteri de la intervenció

C.

Ref. Legislativa

Es fa constar

C.1

Art. 169.4 RDLeg
2/2004
Art. 20.3 RD
500/1990

Es fa constar que el pressupost de l'entitat resultant de la modificació de crèdit
definitivament aprovada s'haurà de publicar en el butlletí oficial de la corporació si
el tingués, en el de la província o si s'escau de la comunitat autònoma uniprovincial,
resumit per capítols.

D.

Ref. Legislativa

Altres es fa constar

D.1
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A criteri de la intervenció

Ref. Legislativa

Descripció de l'actuació objecte de control permanent

Art. 4.1.b).2 RD
128/2018

L'exercici del control financer inclourà, en tot cas, les actuacions de control atribuïdes en l'ordenament jurídic a la intervenció, com ara: L'informe dels projectes de
pressupostos i dels expedients de modificació d'aquests.

A.

Ref. Legislativa

Aspectes a revisar

A.1

Art. 34.1 L 39/2015
Art. 9.2 i 43.2 RD
500/1990

Que l'expedient es proposa a l'òrgan competent, d'acord amb el previst a les bases
d'execució del pressupost.

A.2

Art. 172 i 175 RD
2568/1986

Que existeix informe favorable del responsable de l'expedient en el que s'exposen els
antecedents i disposicions legals o reglamentàries en què basa el seu criteri.

A.3

Art. 9.2 i 43.2 RD
500/1990

Que la modificació de crèdit es tramita d'acord amb la regulació establerta a les bases
d'execució del pressupost.

A.4

Art. 181 RDLeg
2/2004
Art. 43.1 RD
500/1990

Que els ingressos són de naturalesa no tributària i deriven d'alguna de les operacions
establertes en els articles 181 del RDLeg 2/2004 i 43.1 del RD 500/1990.

A.5

Art. 44.a), 45 i 46 RD
500/1990

En tractar-se d'una generació finançada amb alienacions de béns de l'entitat local, i/o
d'aportacions o compromisos ferms d'aportació de persones físiques o jurídiques, que
consta el reconeixement del dret o l'existència formal del compromís ferm d'aportació.

A.6

Art. 44.b) RD
500/1990

En tractar-se d'una generació finançada amb prestació de serveis i/o de reemborsament de préstecs, que consta el reconeixement del dret, quedant la disponibilitat dels
crèdits generats condicionada a l'efectiva recaptació dels drets.

A.7

Art. 44.c) RD
500/1990

En tractar-se d'una generació finançada amb reintegraments de pagaments indeguts
amb càrrec al pressupost corrent, que consta l'efectivitat del cobrament del reintegrament.

A.8

Art. 45.2) RD
500/1990

Que l'import del crèdit generat en el pressupost de despeses no és superior a la quantia
del compromís ferm d'ingrés o aportació.

A.9

Art. 46 RD 500/1990

En tractar-se d'una generació finançada amb compromisos ferms d'aportació que s'extenen a exercicis futurs al que es concerten, que el crèdit que es genera correspon als
recursos imputats en l'exercici corrent.

B.

Ref. Legislativa

Altres aspectes a revisar

Ref. Legislativa

C.1

D.
D.1

Es fa constar
A criteri de la intervenció

Ref. Legislativa

Altres es fa constar
A criteri de la intervenció

ALTRES MATÈRIES

C.

A criteri de la intervenció

CONTRO INTERN

B.1

Modificacions de crèdit

MODIFICACIONS
DE CRÈDIT

Generació de crèdit

1.2.3

MATÈRIA:

LIQUIDACIÓ
DE PRESSUPOST

ACTUACIÓ:

1.2

ENDEUTAMENT

CONTROL PERMANENT NO PLANIFICABLE

PATRIMONI

TIPUS:

CONTRACTACIÓ I
PRESTACIÓ DE SERVEIS

1
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_ ANNEX 1 - MODIFICACIONS DE CRÈDIT

57

SERVEI D’ASSISTÈNCIA EN L’EXERCICI DEL CONTROL INTERN A LES ENTITATS LOCALS - GUIA BÀSICA 02

1

TIPUS:

CONTROL PERMANENT NO PLANIFICABLE

ACTUACIÓ:

Ampliació de crèdit

Ref. Legislativa

Descripció de l'actuació objecte de control permanent

Art. 4.1.b).2 RD
128/2018

L'exercici del control financer inclourà, en tot cas, les actuacions de control atribuïdes en l'ordenament jurídic a la intervenció, com ara: L'informe dels projectes de
pressupostos i dels expedients de modificació d'aquests.

A.

Ref. Legislativa

Aspectes a revisar

A.1

Art. 34.1 L 39/2015
Art. 9.2 i 39.3 RD
500/1990

Que l'expedient es proposa a l'òrgan competent, d'acord amb el previst a les bases
d'execució del pressupost.

A.2

Art. 172 i 175 RD
2568/1986

Que existeix informe favorable del responsable de l'expedient en el que s'exposen els
antecedents i disposicions legals o reglamentàries en què basa el seu criteri.

A.3

Art. 9.2 i 39.3 RD
500/1990

Que la modificació de crèdit es tramita d'acord amb la regulació establerta a les bases
d'execució del pressupost.

A.4

Art. 178 RDLeg
2/2004
Art. 39.1 RD
500/1990

Que l'aplicació pressupostària ampliable figura de manera taxativa i degudament explicitada a les bases d'execució del pressupost.

A.5

Art. 178 RDLeg
2/2004
Art. 39.2 RD
500/1990

Que l'aplicació pressupostària correspon a despeses finançades amb recursos expressament afectats.

A.6

Art. 39.3 RD
500/1990

Que el recurs de finançament està efectivament reconegut, i que a més, suposa uns
majors drets sobre els previstos inicialment en el pressupost.

A.7

Art. 39.1 RD
500/1990

Que el recurs de finançament no prové d'una operació de crèdit.

B.

Ref. Legislativa

Altres aspectes a revisar

1.2

1.2.4

MATÈRIA:

B.1

C.

A criteri de la intervenció

Ref. Legislativa

C.1

D.
D.1
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Modificacions de crèdit

Es fa constar
A criteri de la intervenció

Ref. Legislativa

Altres es fa constar
A criteri de la intervenció

CONTROL PERMANENT NO PLANIFICABLE

ACTUACIÓ:

Suplement de crèdit

Ref. Legislativa

Descripció de l'actuació objecte de control permanent

Art. 177.2 RDLeg
2/2004
Art. 4.1.b).2 RD
128/2018
Art. 37.3 RD 500/1990

L'expedient, que haurà de ser prèviament informat per la intervenció, es sotmetrà a
l'aprovació del ple de la corporació, amb subjecció als mateixos tràmits i requisits
que els pressupostos.

A.

Ref. Legislativa

Aspectes a revisar

A.1

Art. 34.1 L 39/2015
Art. 177.2 RDLeg
2/2004
Art. 37.3 RD
500/1990

Que l'expedient es proposa al ple de la corporació.

A.2

Art. 172 i 175 RD
2568/1986

Que existeix informe favorable del responsable de l'expedient en el que s'exposen els
antecedents i disposicions legals o reglamentàries en què basa el seu criteri.

A.3

Art. 177.5 RDLeg
2/2004
Art. 36.3 RD
500/1990
Art. 47.2.l) L 7/1985
Art. 54.1 RDLeg
781/1986
Art. 3.3.c) RD
128/2018

En tractar-se d'una modificació finançada excepcionalment amb operacions de crèdit
per a despesa corrent, que consta l'informe de la secretaria de la corporació.

A.4

Art. 177.2 RDLeg
2/2004
Art. 38.2 RD
500/1990

Que la proposta d'acord preveu les normes sobre informació, reclamació, recursos i
publicitat aplicables al pressupost (articles 169, 170 i 171 del RDLeg 2/2004), excepte si
es tracta de calamitat pública o similar previst a l'article 177.6 del RDLeg 2/2004.

A.5

Art. 177.6 RDLeg
2/2004
Art. 38.4 RD
500/1990

En tractar-se d'una proposta de modificació de crèdit com a conseqüència de calamitat
pública o similar previst a l'article 177.6 del RDLeg 2/2004, que es fa constar aquesta
circumstància a l'expedient, i a més, l'acord serà immediatament executiu.

A.6

Art. 38.1 RD
500/1990

Que l'expedient es tramet a aquesta intervenció amb l'antelació suficient per a què els
crèdits siguin aprovats i executius dins del mateix exercici en què s'aprovi.

A.7

Art. 177.4 RDLeg
2/2004
Art. 37.2 RD
500/1990

Que s'especifica concretament l'aplicació pressupostària a suplementar i el recurs o
mitjà que ha de finançar la despesa que es proposa.

A.8

Art. 172 RDLeg
2/2004

Que l'aplicació a suplementar és adequada a la naturalesa de la despesa que es pretén
realitzar.

A.9

Art. 177.1 RDLeg
2/2004
Art. 35 i 37.2.a) RD
500/1990

Que en la memòria es justifica el caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de demorar-la fins a l'exercici següent.

A.10

Art. 37.2.b) RD
500/1990

Que en la memòria es justifica la insuficiència del saldo de crèdit no compromès en
l'aplicació corresponent en el nivell en el qual estigui establerta la vinculació jurídica.

A.11

Art, 177.4 RDLeg
2/2004
Art. 37.2.c) RD
500/1990

En tractar-se d'un suplement de crèdit finançat amb nous o majors ingressos, que en la
memòria es justifica que la resta d'ingressos s'estan efectuant amb normalitat, excepte
aquells que tinguin caràcter finalista, i que es compleixen les condicions previstes a la
LO 2/2012.
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PATRIMONI

ENDEUTAMENT

LIQUIDACIÓ
DE PRESSUPOST

Modificacions de crèdit

CONTRACTACIÓ I
PRESTACIÓ DE SERVEIS

1.2.5

MATÈRIA:

CONTRO INTERN

1.2

MODIFICACIONS
DE CRÈDIT

TIPUS:

ALTRES MATÈRIES
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A.12

Art, 177.4 RDLeg
2/2004
Art. 36 i 37 RD
500/1990

En tractar-se d'un suplement de crèdit finançat amb romanent líquid de tresoreria, que
es justifica l'existència de romanent líquid de tresoreria disponible per al finançament de
la modificació.

A.13

Art. 177.4 RDLeg
2/2004
Art. 36.1.c) RD
500/1990

En tractar-se d'un suplement de crèdit finançat amb anul·lacions o baixes de crèdit d'altres aplicacions del pressupost vigent, que en l'expedient s'acredita que corresponen a
crèdits no compromesos i que s'estimen reduïbles sense perturbació del servei.

A.14

Art. 49 i 177.4 RDLeg
2/2004
Art. 36.2 RD
500/1990

En tractar-se d'un suplement de crèdit finançat amb operacions de crèdit, que l'aplicació pressupostària a suplementar correspon a despeses d'inversió.

A.15

Art. 177.5 RDLeg
2/2004
Art. 36.3 RD
500/1990

En tractar-se d'una modificació finançada excepcionalment amb operacions de crèdit
per a despesa corrent, que s'ha aprovat degudament l'operació de crèdit per finançar la
despesa corrent, en els termes previstos a l'article 177.5 RDLeg 2/2004.

Ref. Legislativa

Altres aspectes a revisar

B.
B.1

A criteri de la intervenció

C.

Ref. Legislativa

Es fa constar

C.1

Art. 177.5 RDLeg
2/2004
Art. 47.2 L 7/1985

En tractar-se d'una modificació finançada excepcionalment amb operacions de
crèdit per a despesa corrent es fa constar que es requerirà el vot favorable de la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació per a l'aprovació
de l'expedient.

C.2

Art. 169.4 RDLeg
2/2004
Art. 20.3 RD
500/1990

Es fa constar que el pressupost de l'entitat resultant de la modificació de crèdit
definitivament aprovada s'haurà de publicar en el butlletí oficial de la corporació si
el tingués, en el de la província o si s'escau de la comunitat autònoma uniprovincial,
resumit per capítols.

D.

Ref. Legislativa

Altres es fa constar

D.1
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A criteri de la intervenció

CONTROL PERMANENT NO PLANIFICABLE

ACTUACIÓ:

Crèdit extraordinari

Ref. Legislativa

Descripció de l'actuació objecte de control permanent

Art. 177.2 RDLeg
2/2004
Art. 4.1.b).2 RD
128/2018
Art. 37.3 RD 500/1990

L'expedient, que haurà de ser prèviament informat per la intervenció, es sotmetrà a
l'aprovació del ple de la corporació, amb subjecció als mateixos tràmits i requisits
que els pressupostos.

A.

Ref. Legislativa

Aspectes a revisar

A.1

Art. 34.1 L 39/2015
Art. 177.2 RDLeg
2/2004
Art. 37.3 RD
500/1990

Que l'expedient es proposa al ple de la corporació.

A.2

Art. 172 i 175 RD
2568/1986

Que existeix informe favorable del responsable de l'expedient en el que s'exposen els
antecedents i disposicions legals o reglamentàries en què basa el seu criteri.

A.3

Art. 177.5 RDLeg
2/2004
Art. 36.3 RD
500/1990
Art. 47.2.l) L 7/1985
Art. 54.1 RDLeg
781/1986
Art. 3.3.c) RD
128/2018

En tractar-se d'una modificació finançada excepcionalment amb operacions de crèdit
per a despesa corrent, que consta l'informe de la secretaria de la corporació.

A.4

Art. 177.2 RDLeg
2/2004
Art. 38.2 RD
500/1990

Que la proposta d'acord preveu les normes sobre informació, reclamació, recursos i
publicitat aplicables al pressupost (articles 169, 170 i 171 del RDLeg 2/2004), excepte si
es tracta de calamitat pública o similar previst a l'article 177.6 del RDLeg 2/2004.

A.5

Art. 177.6 RDLeg
2/2004
Art. 38.4 RD
500/1990

En tractar-se d'una proposta de modificació de crèdit com a conseqüència de calamitat
pública o similar previst a l'article 177.6 del RDLeg 2/2004, que es fa constar aquesta
circumstància a l'expedient, i a més, l'acord serà immediatament executiu.

A.6

Art. 38.1 RD
500/1990

Que l'expedient es tramet a aquesta intervenció amb l'antelació suficient per a què els
crèdits siguin aprovats i executius dins del mateix exercici en què s'aprovi.

A.7

Art. 177.4 RDLeg
2/2004
Art. 37.2 RD
500/1990

Que en la memòria s'especifiquen les aplicacions pressupostàries objecte de crèdit
extraordinari i el recurs o mitjà que ha de finançar la despesa que es proposa.

A.8

Art. 172 RDLeg
2/2004

Que l'aplicació objecte de crèdit extraordinari és adequada a la naturalesa de la despesa que es pretén realitzar

A.9

Art. 177.1 RDLeg
2/2004
Art. 35 i 37.2.a) RD
500/1990

Que en la memòria es justifica el caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de demorar-la fins a l'exercici següent.

A.10

Art. 37.2.b) RD
500/1990

Que en la memòria es justifica la inexistència de crèdit en l'estat de despeses en el nivell
en el qual estigui establerta la vinculació jurídica.

A.11

Art, 177.4 RDLeg
2/2004
Art. 37.2.c) RD
500/1990

En tractar-se d'un crèdit extraordinari finançat amb nous o majors ingressos, que en la
memòria es justifica que la resta d'ingressos s'estan efectuant amb normalitat, excepte
aquells que tinguin caràcter finalista, i que es compleixen les condicions previstes a la
LO 2/2012.
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PATRIMONI

ENDEUTAMENT

LIQUIDACIÓ
DE PRESSUPOST

Modificacions de crèdit

CONTRACTACIÓ I
PRESTACIÓ DE SERVEIS

1.2.6

MATÈRIA:

CONTRO INTERN

1.2

MODIFICACIONS
DE CRÈDIT

TIPUS:

ALTRES MATÈRIES
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A.12

Art, 177.4 RDLeg
2/2004
Art. 36 i 37 RD
500/1990

En tractar-se d'un crèdit extraordinari finançat amb romanent líquid de tresoreria, que es
justifica l'existència de romanent líquid de tresoreria disponible per al finançament de la
modificació.

A.13

Art. 177.4 RDLeg
2/2004
Art. 36.1.c) RD
500/1990

En tractar-se d'un crèdit extraordinari finançat amb anul·lacions o baixes de crèdit d'altres aplicacions del pressupost vigent, que en l'expedient s'acredita que corresponen a
crèdits no compromesos i que s'estimen reduïbles sense perturbació del servei.

A.14

Art. 49 i 177.4 RDLeg
2/2004
Art. 36.2 RD
500/1990

En tractar-se d'un crèdit extraordinari finançat amb operacions de crèdit, que l'aplicació
pressupostària correspon a despeses d'inversió.

A.15

Art. 177.5 RDLeg
2/2004
Art. 36.3 RD
500/1990

En tractar-se d'una modificació finançada excepcionalment amb operacions de crèdit
per a despesa corrent, que s'ha aprovat degudament l'operació de crèdit per finançar la
despesa corrent, en els termes previstos a l'article 177.5 RDLeg 2/2004.

Ref. Legislativa

Altres aspectes a revisar

B.
B.1

A criteri de la intervenció

C.

Ref. Legislativa

Es fa constar

C.1

Art. 177.5 RDLeg
2/2004
Art. 47.2 L 7/1985

En tractar-se d'una modificació finançada excepcionalment amb operacions de
crèdit per a despesa corrent es fa constar que es requerirà el vot favorable de la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació per a l'aprovació
de l'expedient.

C.2

Art. 169.4 RDLeg
2/2004
Art. 20.3 RD
500/1990

Es fa constar que el pressupost de l'entitat resultant de la modificació de crèdit
definitivament aprovada s'haurà de publicar en el butlletí oficial de la corporació si
el tingués, en el de la província o si s'escau de la comunitat autònoma uniprovincial,
resumit per capítols.

D.

Ref. Legislativa

Altres es fa constar

D.1
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A criteri de la intervenció

Descripció de l'actuació objecte de control permanent

Art. 4.1.b).2 RD
128/2018

L'exercici del control financer inclourà, en tot cas, les actuacions de control atribuïdes en l'ordenament jurídic a la intervenció, com ara: L'informe dels projectes de
pressupostos i dels expedients de modificació d'aquests.

A.

Ref. Legislativa

Aspectes a revisar

A.1

Art. 34.1 L 39/2015
Art. 9.2 i 47.3 RD
500/1990

Que l'expedient es proposa a l'òrgan competent, d'acord amb el previst a les bases
d'execució del pressupost.

A.2

Art. 172 i 175 RD
2568/1986

Que existeix informe favorable del responsable de l'expedient en el que s'exposen els
antecedents i disposicions legals o reglamentàries en què basa el seu criteri.

A.3

Art. 47.3 RD
500/1990

Que la modificació de crèdit es tramita d'acord amb la regulació establerta a les bases
d'execució del pressupost.

A.4

Regla 19
OHAP/1781/2013

Que l'expedient d'incorporació de romanents de crèdit incorpora l'oportuna certificació
d'existència de romanent de crèdit suficient de l'exercici anterior, és sobre els saldos de
romanents de crèdit classificats com a incorporables, i s'hi inclou cada aplicació pressupostària al nivell de vinculació jurídica dels crèdits vigent en l'exercici de procedència.

A.5

Art. 47.1 i 47.2 RD
500/1990

En tractar-se de crèdits que no emparen projectes amb finançament afectat, que corresponen a crèdits del pressupost de despeses de l'exercici immediatament anterior.

A.6

Art. 182.1.a) i 182.2
RDLeg 2/2004
Art. 47.1.a i 47.4) RD
500/1990

En tractar-se d'una incorporació de romanents de crèdit procedent de crèdits extraordinaris o suplements de crèdit, o bé de transferències de crèdit concedits o autoritzats, respectivament, en l'últim trimestre de l'exercici, que els romanents incorporats
s'apliquen per a les mateixes despeses que van motivar la seva concessió i autorització,
segons el cas.

A.7

Art. 182.1.b) RDLeg
2/2004
Art. 47.1.b) RD
500/1990

En incorporar-se compromisos de despeses, que els crèdits que es proposen emparen compromisos de l'exercici anterior a què fan referència els articles 26.2.b) del RD
500/1990 i 176.2.b) del RDLeg 2/2004.

A.8

Art. 182.1.c) RDLeg
2/2004
Art. 47.1.c) RD
500/1990

En incorporar-se crèdit no utilitzat, que prové d'operacions de capital.

A.9

Art. 182.1.d) RDLeg
2/2004
Art. 47.1.d) RD
500/1990

En incorporar-se crèdits autoritzats en funció de l'efectiva recaptació de drets afectats,
que s'acredita la recaptació dels drets.

A.10

Art. 47.2 RD
500/1990

Que els crèdits que es proposen no han estat declarats no disponibles.

A.11

Art. 48.1 i 48.2 RD
500/1990

En tractar-se d'una incorporació de romanents de crèdit que no correspon a despeses
amb finançament afectat, que els recursos que la financen són el romanent líquid de
tresoreria o els nous o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent, i que aquests són suficients.

A.12

Art. 182.3 RDLeg
2/2004
Art. 47.5 RD
500/1990

En tractar-se de crèdits que emparen projectes amb finançament afectat, que l'import
proposat és igual o inferior a l'import dels romanents de crèdit amb finançament afectat
aprovats amb la liquidació del pressupost de l'exercici anterior.

MODIFICACIONS
DE CRÈDIT

Ref. Legislativa

ALTRES MATÈRIES

Modificacions de crèdit

LIQUIDACIÓ
DE PRESSUPOST

Incorporació de romanents de crèdit

1.2.7

MATÈRIA:

ENDEUTAMENT

ACTUACIÓ:

1.2

PATRIMONI

CONTROL PERMANENT NO PLANIFICABLE

CONTRACTACIÓ I
PRESTACIÓ DE SERVEIS

TIPUS:

CONTRO INTERN
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A.13

Art. 48.1 i 48.3 RD
500/1990

En tractar-se d'una incorporació de romanents de crèdit per a despeses amb finançament afectat, que els recursos que financen la part de despesa afectada són, preferentment, els excessos de finançament i els compromisos ferms d'aportació afectats als
romanents que es volen incorporar, o sinó, els recursos genèrics establerts a l'article
48.2 del RD 500/1900, pel que fa a la part finançada sense recursos afectats, i que
aquests recursos són suficients i no afectats

B.

Ref. Legislativa

Altres aspectes a revisar

B.1

C.

A criteri de la intervenció

Ref. Legislativa

C.1

D.
D.1

64

Es fa constar
A criteri de la intervenció

Ref. Legislativa

Altres es fa constar
A criteri de la intervenció

ACTUACIÓ:

Baixes per anul.lació

Ref. Legislativa

Descripció de l'actuació objecte de control permanent

Art. 4.1.b).2 RD
128/2018

L'exercici del control financer inclourà, en tot cas, les actuacions de control atribuïdes en l'ordenament jurídic a la intervenció, com ara: L'informe dels projectes de
pressupostos i dels expedients de modificació d'aquests.

A.

Ref. Legislativa

Aspectes a revisar

A.1

Art. 34.1 L 39/2015
Art. 49 RD 500/1990

Que l'expedient es proposa al ple de la corporació.

A.2

Art. 172 i 175 RD
2568/1986

Que existeix informe favorable del responsable de l'expedient en el que s'exposen els
antecedents i disposicions legals o reglamentàries en què basa el seu criteri.

A.3

Art. 50 RD 500/1990

Que l'import del crèdit que es dóna de baixa per anul·lació no és superior al saldo del
crèdit de l'aplicació pressupostària.

A.4

Art. 50 RD 500/1990

Que en l'expedient es justifica que el saldo del crèdit s'estima reduïble o anul·lable i no
pertorba el respectiu servei.

A.5

Art. 51 RD 500/1990

Que la baixa per anul·lació de crèdits es destina al finançament de romanents de
tresoreria negatius, al finançament de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit o a
l'execució d'altres acords del ple de l'entitat local.

B.

Ref. Legislativa

Altres aspectes a revisar

B.1

A criteri de la intervenció

Ref. Legislativa

D.
D.1

A criteri de la intervenció

Ref. Legislativa

PATRIMONI

C.1

Es fa constar
Altres es fa constar
A criteri de la intervenció

CONTRACTACIÓ I
PRESTACIÓ DE SERVEIS

C.

Modificacions de crèdit

CONTRO INTERN

1.2.8

MATÈRIA:

ALTRES MATÈRIES

1.2

MODIFICACIONS
DE CRÈDIT

CONTROL PERMANENT NO PLANIFICABLE

LIQUIDACIÓ
DE PRESSUPOST

TIPUS:

ENDEUTAMENT

1
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1

TIPUS:

CONTROL PERMANENT NO PLANIFICABLE

ACTUACIÓ:

Liquidació del pressupost de l'entitat local

Ref. Legislativa

Descripció de l'actuació objecte de control permanent

Art. 191.3 RDLeg
2/2004
Art. 90 RD 500/1990
Art. 4.1.b).4 RD
128/2018

Les entitats locals hauran de confeccionar la liquidació del seu pressupost abans
del primer dia de març de l'exercici següent. L'aprovació de la liquidació del pressupost correspon al president de l'entitat local, previ informe de la intervenció.

A.

Ref. Legislativa

Aspectes a revisar

A.1

Art. 34.1 L 39/2015
Art. 191.3 RDLeg
2/2004
Art. 90.1 RD
500/1990

Que l'expedient es proposa a l'alcalde-president de la corporació.

A.2

Art. 192.2 RDLeg
2/2004

En tractar-se d'una entitat amb organismes autònoms i/o consorcis depenents, que
l'expedient inclou totes les propostes dels ens degudament informades per la intervenció.

A.3

Art. 172 i 175 RD
2568/1986

Que existeix informe favorable del responsable de l'expedient en el que s'exposen els
antecedents i disposicions legals o reglamentàries en què basa el seu criteri.

A.4

Art. 191.3 RDLeg
2/2004
Art. 89.2 RD
500/1990

Que la liquidació s'ha confeccionat abans del primer de març de l'exercici següent.

A.5

Art. 191.2 i 193bis
RDLeg 2/2004
Art. 101, 102, 103 i
104 RD 500/1990
Ap. 24.6 Memòria
OHAP/1781/2013

Que el romanent de tresoreria està configurat per les obligacions reconegudes i liquidades no satisfetes l'últim dia de l'exercici, els drets pendents de cobrament i els fons
líquids a 31 de desembre, i a més, també s'han tingut en compte els possibles ingressos afectats i els drets de difícil o impossible recaptació.

A.6

Art. 101.2 RD
500/1990

Que els drets pendents de cobrament estan integrats pels drets pressupostaris liquidats
durant l'exercici i d'exercicis anteriors pendents de cobrament i pels saldos dels comptes de deutors no pressupostaris.

A.7

Art. 101.3 RD
500/1990

Que les obligacions pendents de pagament estan integrades per les obligacions
pressupostàries pendents de pagament reconegudes durant l'exercici o en
exercicis anteriors i pels saldos dels comptes de creditors no pressupostaris.

A.8

Art. 193bis RDLeg
2/2004

Que en la determinació dels drets de difícil o impossible recaptació s'han aplicat, com a
mínim, els percentatges establerts a l'art. 193 del RDL 2/2004.

A.9

Art. 96 i 97 RD
500/1990
Regla 29.3,
3aPart.1.10è.
i 3a.Part.2
OHAP/1781/2013

Que el resultat pressupostari de l'exercici es determina per la diferència entre els drets
pressupostaris liquidats nets durant l'exercici i les obligacions pressupostàries reconegudes netes durant el mateix període, a més, també s'han tingut en compte els possibles ajustaments referents a les obligacions finançades amb romanents de tresoreria i
les diferències de finançament derivades de despeses amb finançament afectat.

A.10

Art. 98 RD 500/1990

Que els romanents de crèdit estan constituïts pels saldos de crèdits definitius no afectats al compliment d'obligacions reconegudes.

A.11

Art. 94 RD 500/1990

Que l'agrupació de pressupostos tancats està integrada pels drets pendents de cobrament i les obligacions reconegudes pendents de pagament a 31 de desembre.

A.12

DA 16.6 RDLeg
2/2004

En haver-se realitzat inversions financerament sostenibles, que en la liquidació hi
consta la informació del grau de compliment dels criteris establerts a la DA16.6 del
RDLeg 2/2004.

1.3

1.3.1
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B.1

Altres aspectes a revisar
A criteri de la intervenció

Ref. Legislativa

Es fa constar

C.1

Art. 193.4 RDLeg
2/2004
Art. 90.2 RD
500/1990

Que es fa constar a la proposta que, un cop aprovada la liquidació, se'n donarà
compte al ple a la primera sessió que es celebri.

C.2

Art. 193.1, 193.2 i
193.3 RDLeg 2/2004
Art. 105 RD
500/1990

En tractar-se d'una liquidació del pressupost amb romanent de tresoreria negatiu,
que es fa constar que en la primera sessió que celebri el ple de la corporació es
determinaran els instruments a utilitzar per a la reducció d'aquest.

C.3

Art. 193 RDLeg
2/2004
Apartat 8 NITF2019

En tractar-se d'una liquidació del pressupost amb romanent de tresoreria negatiu,
es fa constar que el ple ha d'aprovar un pla de sanejament financer a un termini
màxim de 3 anys en els termes previstos a l'art. 53 de RDLeg 2/2004 i a l'art. 9.4 de
l'annex 2 de l'Ordre ECF/138/2007 i que aquest romanent de tresoreria negatiu s'ha
de regularitzar com a molt tard en el tancament comptable de l'exercici següent al
de l'acord plenari d'aprovació d'aquest pla.

C.4

DA 16.6 RDLeg
2/2004

En haver-se realitzat inversions financerament sostenibles, es fa constar que s'haurà
de fer públic al portal web de la corporació la informació del grau de compliment
dels criteris establerts a la DA16.6 del RDLeg 2/2004.

C.5

Art. 193.5 RDLeg
2/2004
Art. 91 RD 500/1990

Es fa constar que s'haurà de remetre còpia de la liquidació del pressupost a l'Administració de l'Estat i a la comunitat autònoma abans de finalitzar el mes de març de
l'exercici següent al que correspongui.

D.

Ref. Legislativa

Altres es fa constar

CONTRO INTERN

CONTRACTACIÓ I
PRESTACIÓ DE SERVEIS

PATRIMONI

A criteri de la intervenció

ALTRES MATÈRIES

D.1

MODIFICACIONS
DE CRÈDIT

C.

LIQUIDACIÓ
DEL PRESSUPOST

Ref. Legislativa

ENDEUTAMENT

B.

PRESSUPOSTO

_ ANNEX 1 - LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

67

SERVEI D’ASSISTÈNCIA EN L’EXERCICI DEL CONTROL INTERN A LES ENTITATS LOCALS - GUIA BÀSICA 02

1

TIPUS:

CONTROL PERMANENT NO PLANIFICABLE

ACTUACIÓ:

Liquidació del pressupost d'organismes autònoms i consorcis adscrits

Ref. Legislativa

Descripció de l'actuació objecte de control permanent

Art. 192.2 RDLeg
2/2004
Art. 90 RD 500/1990
Art. 4.1.b).4 RD
128/2018

La liquidació dels pressupostos dels organismes autònoms, informada per la intervenció corresponent i proposada per l'òrgan competent d'aquests, serà remesa
a l'entitat local per a la seva aprovació pel seu president i als efectes previstos en
l'article següent.

A.

Ref. Legislativa

Aspectes a revisar

A.1

Art. 34.1 L 39/2015
Art. 192.2 RDLeg
2/2004

Que l'expedient es proposa a l'òrgan competent de l'ens dependent.

A.2

Art. 172 i 175 RD
2568/1986

Que existeix informe favorable del responsable de l'expedient en el que s'exposen els
antecedents i disposicions legals o reglamentàries en què basa el seu criteri.

A.3

Art. 191.3 RDLeg
2/2004
Art. 89.2 RD
500/1990

Que la liquidació s'ha confeccionat abans del primer de març de l'exercici següent.

A.4

Art. 193.4 RDLeg
2/2004
Art. 90.2 RD
500/1990

Que la proposta d'aprovació preveu que, un cop aprovada la liquidació, se'n donarà
compte al ple a la primera sessió que es celebri.

A.5

Art. 193.1, 193.2 i
193.3 RDLeg 2/2004
Art. 105 RD 500/1990

En tractar-se d'una liquidació del pressupost amb romanent de tresoreria negatiu, que
es fa constar a la proposta d'aprovació que en la primera sessió que celebri el ple de
la corporació es determinaran els instruments a utilitzar per a la reducció d'aquest:
La reducció del pressupost de l'exercici en l'import, com a màxim, del romanent de
tresoreria negatiu; el concert d'una operació de crèdit, en els termes previstos a l'article
177.5 del RDLeg 2/2004, per l'import, com a màxim, del romanent de tresoreria negatiu
i/o el pressupost de l'exercici següent s'aprovarà amb un superàvit inicial de quantia no
inferior a l'import del romanent de tresoreria negatiu.

A.6

Art. 53 RDLeg 2/2004
Annex 2.4
OECF/138/2007
NITF2019

En tractar-se de romanent de tresoreria per a despeses generals negatiu, que es fa
constar a la proposta que el ple haurà d'aprovar un pla de sanejament financer a un
termini màxim de 3 anys.

A.7

Art. 191.2 i 193bis
RDLeg 2/2004
Art. 101, 102, 103 i
104 RD 500/1990
Ap. 24.6 Memòria
OHAP/1781/2013

Que el romanent de tresoreria està configurat per les obligacions reconegudes i liquidades no satisfetes l'últim dia de l'exercici, els drets pendents de cobrament i els fons
líquids a 31 de desembre, a més, també s'han tingut en compte els possibles ingressos
afectats i els drets de difícil o impossible recaptació.

A.8

Art. 101.2 RD
500/1990

Que els drets pendents de cobrament estan integrats pels drets pressupostaris
liquidats durant l'exercici i d'exercicis anteriors pendents de cobrament i pels saldos
dels comptes de deutors no pressupostaris.

A.9

Art. 101.3 RD
500/1990

Que les obligacions pendents de pagament estan integrades per les obligacions
pressupostàries pendents de pagament reconegudes durant l'exercici o en
exercicis anteriors i pels saldos dels comptes de creditors no pressupostaris.

Art. 193bis RDLeg
2/2004

Que en la determinació dels drets de difícil o impossible recaptació s'han aplicat, com
a mínim, els següents límits: Minoració en un 25% dels drets pendents de cobrament
liquidats dins dels pressupostos dels dos exercicis anteriors a la liquidació; Minoració
en un 50% dels drets pendents de cobrament liquidats dins del pressupost del tercer
exercici anterior a la liquidació; Minoració en un 75% dels drets pendents de cobrament
liquidats dins dels pressupostos quart i cinquè anteriors a la liquidació; Minoració en
un 100% dels drets pendents de cobrament liquidats dins del pressupost de la resta
d'exercicis anteriors a la liquidació.

1.3

1.3.2

A.10
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Liquidació del pressupost

A.12

Art. 98 RD 500/1990

Que els romanents de crèdit estan constituïts pels saldos de crèdits definitius no afectats al compliment d'obligacions reconegudes.
Integren els romanents de crèdit els saldos de disposicions (diferència entre despeses
disposades o compromeses i obligacions reconegudes), saldos d'autoritzacions (diferència entre despeses autoritzades i despeses compromeses) i saldos de crèdit (suma
dels crèdits disponibles, crèdits no disponibles i crèdits retinguts pendents d'utilitzar).

A.13

Art. 94 RD 500/1990

Que l'agrupació de pressupostos tancats està integrada pels drets pendents de cobrament i les obligacions reconegudes pendents de pagament a 31 de desembre.

A.14

Art. 95 RD 500/1990

Que les operacions que conformen l'agrupació de pressupostos tancats és objecte de
comptabilitat independent a la referida al pressupost corrent.

A.15

DA 16.6 RDLeg
2/2004

En haver-se realitzat inversions financerament sostenibles, que en la liquidació hi consta la
informació del grau de compliment dels criteris establerts a la DA16.6 del RDLeg 2/2004.

Ref. Legislativa

Altres aspectes a revisar

B.
B.1

A criteri de la intervenció

Ref. Legislativa

Es fa constar

C.1

Art. 193.1, 193.2 i
193.3 RDLeg 2/2004
Art. 105 RD
500/1990

En tractar-se d'una liquidació del pressupost amb romanent de tresoreria negatiu,
que es fa constar que en la primera sessió que celebri el ple de la corporació es
determinaran els instruments a utilitzar per a la reducció d'aquest.

C.2

Art. 193 RDLeg
2/2004
Apartat 8 NITF2019

En tractar-se d'una liquidació del pressupost amb romanent de tresoreria negatiu,
es fa constar que el ple ha d'aprovar un pla de sanejament financer a un termini
màxim de 3 anys en els termes previstos a l'art. 53 de RDLeg 2/2004 i a l'art. 9.4 de
l'annex 2 de l'Ordre ECF/138/2007 i que aquest romanent de tresoreria negatiu s'ha
de regularitzar com a molt tard en el tancament comptable de l'exercici següent al
de l'acord plenari d'aprovació d'aquest pla.

D.

Ref. Legislativa

Altres es fa constar

CONTRO INTERN

CONTRACTACIÓ I
PRESTACIÓ DE SERVEIS

A criteri de la intervenció

ALTRES MATÈRIES

D.1

ENDEUTAMENT

C.

PATRIMONI

A.11

MODIFICACIONS
DE CRÈDIT

Que el resultat pressupostari de l'exercici es determina per la diferència entre els drets
pressupostaris liquidats nets durant l'exercici i les obligacions pressupostàries reconegudes netes durant el mateix període, a més, també s'han tingut en compte els possibles ajustaments referents a les obligacions finançades amb romanents de tresoreria i
les diferències de finançament derivades de despeses amb finançament afectat.

LIQUIDACIÓ
DEL PRESSUPOST

Art. 96 i 97 RD
500/1990
Regla 29.3,
3aPart.1.10è.
i 3a.Part.2
OHAP/1781/2013
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1

TIPUS:

CONTROL PERMANENT NO PLANIFICABLE

ACTUACIÓ:

Avaluació de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, de la regla de la
despesa i del límit del deute en l'aprovació de la liquidació del pressupost i, si s'escau, en l'aprovació dels comptes anuals de les societats
no financeres

Ref. Legislativa

Descripció de l'actuació objecte de control permanent

Art. 16.2 RD
1463/2007
Art. 15.4.e)
OHAP/2105/2012
Art. 4.1.b).6 RD
128/2018

La intervenció elevarà al ple un informe sobre el compliment de l'objectiu d'estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del deute, de la pròpia entitat local i dels
seus organismes autònoms i entitats dependents. L'informe s'emetrà amb caràcter
independent i s'incorporarà al previst en l'article 191.3 del RDLeg 2/2004.

A.

Ref. Legislativa

Aspectes a revisar

A.1

Art. 3.2 i 11.4 LO
2/2012
Art. 16.2 RD
1463/2007

Que en base als càlculs adjunts en aquest informe, es compleix l’objectiu d’estabilitat
pressupostària.

A.2

Art. 12 i DA6 LO
2/2012

Que en base als càlculs adjunts en aquest informe, es compleix la regla de la despesa.

A.3

Art. 13 LO 2/2012
Art. 53 RDL 2/2004

Que en base als càlculs adjunts en aquest informe, es compleix el límit de deute públic.

B.

Ref. Legislativa

Altres aspectes a revisar

1.3

1.3.3

MATÈRIA:

B.1

Liquidació del pressupost

A criteri de la intervenció

C.

Ref. Legislativa

Es fa constar

C.1

Art. 21 LO 2/2012
Art. 16.2 i 19 RD
1463/2007
Art. 9.2
OHAP/2105/2012
Art. 116bis L 7/1985

En tractar-se d'una entitat que incompleix l'objectiu d'estabilitat pressupostària, es
fa constar l'obligatorietat d'elaborar un Pla econòmic financer d'acord al previst als
art. 21 i 23 de la LO 2/2012.

C.2

Art. 12 i 21 LO
2/2012
Art. 9.2
OHAP/2105/2012
Art. 116bis L 7/1985

En tractar-se d'una entitat que no compleix la regla de la despesa, es fa constar
l'obligatorietat d'elaborar un Pla econòmic financer d'acord al previst als art. 21 de
la LO 2/2012.

C.3

Art. 16 RD
1463/2007

En tractar-se d'una entitat que no compleix l'objectiu d'estabilitat pressupostària
en la liquidació del pressupost, es fa constar l'obligatorietat de remetre l'informe a
l'òrgan que exerceix la tutela financera, en el termini de 15 dies hàbils, comptats des
de que el Ple té coneixement d'aquest informe.

D.

Ref. Legislativa

Altres es fa constar

D.1
EXCEL PER AL CÀLCUL
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A criteri de la intervenció

ENTITAT

INGRÉS NO
FINANCER

DESPESA NO
FINANCERA

AJUSTOS DE
LA PRÒPIA
ENTITAT

AJUSTOS PER
OPERACIONS
INTERNES

CAPACITAT/
NECESSITAT DE
FINANÇAMENT

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (1) - (2)
+ (3) + (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Organisme
autònom

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Consorci adscrit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Entitat pública
empresarial

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Societat mercantil

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fundació

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPACITAT/NECESSITAT DE FINANÇAMENT DE LA CORPORACIÓ LOCAL

0,00

ALTRES MATÈRIES

CONTRO INTERN

CONTRACTACIÓ I
PRESTACIÓ DE SERVEIS

PATRIMONI

Entitat local

LIQUIDACIÓ
DEL PRESSUPOST

Avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària

ENDEUTAMENT

AVALUACIÓ DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA, DE LA
REGLA DE LA DESPESA I DEL LÍMIT DEL DEUTE EN L'APROVACIÓ DE
LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST I, SI S'ESCAU, EN L'APROVACIÓ
DELS COMPTES ANUALS DE LES SOCIETATS NO FINANCERES

MODIFICACIONS
DE CRÈDIT

PRESSUPOSTO
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Avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària
ENTITAT LOCAL
Ingressos no financers
1. Impostos directes
2. Impostos indirectes
3. Taxes, preus públics i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
6. Alienació d'inversions reals
7. Transferències de capital
1. Total previsions inicials
Despeses no financeres
1. Despeses de personal
2. Despeses en béns corrents i serveis
3. Despeses financeres
4. Transferències corrents
6. Inversions reals
7. Transferències de capital

Drets reconeguts
nets

0,00
Obligacions
reconegudes netes

2. Total crèdits inicials

0,00

3. SALDO PRESSUPOSTARI (1 - 2)

0,00

Ajustos al saldo pressupostari en termes SEC
1. Ajust per recaptació d'ingressos capítols 1-3
2. (+) Ajust per liquidació PTE
3. Interessos i diferències de canvi
4. (+/-) Ajust per grau d'execució de la despesa
5. Inversions realitzades per compte de la Corporació Local
6. Ingressos per vendes d'accions (privatitzacions)
7. Dividends i participació en beneficis
8. Ingressos obtinguts del pressupost de la Unió Europea
9. Operacions de permuta financera (SWAPS)
10. Operacions de reintegrament i execució d'avals
11. Aportacions de capital
12. Assumpció i cancelació de deutes
13. Despeses realitzades en l'exercici pendents d'aplicar a pressupost
14. Adquisicions amb pagament ajornat
15. Arrendament financer
16. Contractes d'associació público privada (APP's)
17. Inversions realitzades per compte d'una altra administració pública
18. Prèstecs
19. Devolucions d'ingressos pendents d'aplicar a pressupost
20. Consolidació de transferències amb altres administracions públiques

Import

Ajustos per operacions internes

Import

4. Total ajustos al saldo pressupostari en termes SEC

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Ajustaments per operacions internes

0,00

5. Total ajustos per operacions internes

0,00

CAPACITAT/NECESSITAT DE FINANÇAMENT (3 + 4 - 5)

0,00
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Ajustos al saldo pressupostari en termes sec

Total capítol 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30. Taxes per la prestació
de serveis públics
bàsics

0,00

0,00

31. Taxes per la prestació
de serveis públics
de caràcter social i
preferent

0,00

0,00

32. Taxes per la prestació
d'activitats de
competència local

0,00

0,00

33. Taxes per la
utilització privativa
o l'aprofitament del
domini públic local

0,00

0,00

34. Preus públics

0,00

0,00

35. Contribucions
especials

0,00

0,00

36. Vendes

0,00

0,00

38. Reintegraments
d'operacions
corrents

0,00

0,00

39. Altres intressos

0,00

0,00

0,00

Total capítol3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQUIDACIÓ
DEL PRESSUPOST

29. Altres impostos
indirectes

0,00

Import de
l'ajust

ENDEUTAMENT

Total capítol 1

Total
recaptat

PATRIMONI

17. Recàrrec en l'Impost
sobre activitats
econòmiques

Recaptat de Recaptat de
pressupost pressupostos
corrent
tancats

CONTRACTACIÓ I
PRESTACIÓ DE SERVEIS

Drets
reconeguts
nets

2. Participació en tributs de l’Estat
Concepte

Satisfet per
l'Estat

Reconegut
per l'entitat
local

Ajust

Entregues a compte de l'exercici n

0,00

Liquidació definitiva de l'exercici n-2

0,00

Devolució liquidació negativa 2008

0,00

Devolució liquidació negativa 2009

0,00
0,00

0,00

0,00

ALTRES MATÈRIES

Total

CONTRO INTERN

Article

MODIFICACIONS
DE CRÈDIT

1. Recaptació d'impostos, cotitzacions socials, taxes i altres ingressos
(excepte la Participació en Tributs de l'Estat)
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3. Interessos i diferències de canvi
Concepte

Obligacions
reconegudes
netes

Interessos
meritats

Ajust

1. Interessos de deute públic (conceptes 300 i 320)

0,00

2. Interessos de préstecs i altres operacions financeres (conceptes 310
i 330)

0,00

3. Interessos de dipòsits, fiances (conceptes 340 i 341)

0,00

4. Altres interessos (conceptes 352, 357 i 358)

0,00

5. Operacions d'intercanvi financer (concepte 353)

0,00

6. Despeses de formalització, emissió, modificació i cancel·lació
(conceptes 301, 311, 321 i 331)

0,00

7. Diferències de canvi (conceptes 322 i 332)

0,00

8. Altres despeses financeres (conceptes 309, 319, 329, 339 i 359)

0,00

Total

0,00

0,00

0,00

4. Ajust per grau d’execució de la despesa
Ajust aplicable únicament en l’avaluació del compliment dels objectius de la LOEPSF del projecte de
pressupostos
5. Inversió realitzada per compte de l'entitat local per part d'una entitat no integrada en la
corporació local
Concepte

Obligacions
reconegudes
netes

Valor de
la inversió
anual

Ajust
0,00

Total

0,00

0,00

0,00

6. Ingressos per vendes d'accions (privatitzacions)
DRN en cap.
1 a 7 per
venda
d'accions

Concepte

Ajust
0,00

Total

0,00

0,00

7. Dividents i participació en beneficis

Concepte

DRN dividents
procedents
de beneficis
ordinaris

DRN dividents
procedents
de reserves
acumulades

Ajust

0,00
Total
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0,00

0,00

0,00
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8. Ingressos de la Unió Europea

DRN

Ajust

0,00
0,00
Total

0,00

0,00

0,00

0,00

9. Operacions de permuta financera (SWAPS)
Concepte

Obligacions
reconegudes
netes

Drets
reconeguts
nets

Ajust
0,00

Total

0,00

0,00

0,00

10. Operacions d'execució i reintegrament d'avals
Concepte

Obligacions
reconegudes
netes

Cobraments

0,00

Total

0,00

Concepte

Drets
reconeguts
nets

0,00

Pagaments

Ajust

0,00

TOTAL AJUST PER EXECUCIÓ I REINTEGRAMENT D'AVALS

0,00

0,00

0,00

0,00

11. Aportacions de capital a empreses públiques
Concepte

ORN en el
capítol 8

Ajust
0,00

Total

0,00

0,00

12. Assumpció i cancel·lació de deutes d'empreses públiques
Concepte

Import
del deute
assumit o
cancel·lat

Ajust
0,00

Total

0,00

CONTRO INTERN

Total

CONTRACTACIÓ I
PRESTACIÓ DE SERVEIS

0,00

0,00
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ALTRES MATÈRIES

DRN cap. 8 per reintegrament d'avals

0,00
PATRIMONI

ORN cap. 8 per execució d'avals

Ajust

MODIFICACIONS
DE CRÈDIT

% de finançament

LIQUIDACIÓ
DEL PRESSUPOST

Concepte

Import resultant d’aplicar
el % de cofinançament
a la despesa
certificada i
remesa

ENDEUTAMENT

Despesa total
certificada i
remesa a la
Unitat Administradora
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13. Despeses realitzades en l'exercici i pendents d'aplicar al pressupost
Concepte

Ajust

OPA exercici n-1 aplicades al pressupost de l'exercici n (saldo inicial compte 413)
OPA exercici n (saldo final compte 413)
Total

0,00

14. Adquisicions amb pagament ajornat

Concepte

Valor de la
inversió recepcionada

ORN

Ajust

0,00
Total

0,00

0,00

0,00

15. Arrendament financer
Concepte

ORN per
pagaments
de l'arrendament
financer

Valor total
del contracte

Ajust
0,00

Total

0,00

0,00

0,00

16. Contractes d'associacions público-privades
Concepte

ORN per
pagaments
al soci privat

Valor de
la inversió
anual

Ajust
0,00

Total

0,00

0,00

0,00

17. Inversió realitzada per compte d'una altra administració pública

Concepte

DRN per
ORN cap. 6
per inversió cobraments
de l'admirealitzada
nistració
per compte destinatària
d'altres ens de la inversió

Ajust

0,00
Total

0,00

0,00

0,00

18. Préstecs
Concepte

ORN per
concessió
de préstec
(cap. 8)

DRN per reintegrament
(cap. 8)

Ajust
0,00

Total
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0,00

0,00

0,00
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19. Devolucions d'ingressos pendents d'aplicar al pressupost
Concepte

Ajust
0,00

20. Consolidació de transferències amb altres administracions públiques
Entitat pagadora

ORN entitat
pagadora

DRN entitat
local

Ajust
0,00

0,00

0,00

0,00
LIQUIDACIÓ
DEL PRESSUPOST

Total

Ajustos per operacions internes

Concepte

Entitat pagadora

ORN per
l'entitat
pagadora

DRN per
Import ajust
l'entitat local
a aplicar
0,00

PATRIMONI

0,00

CONTRACTACIÓ I
PRESTACIÓ DE SERVEIS

0,00

CONTRO INTERN

0,00

ALTRES MATÈRIES

TOTAL

ENDEUTAMENT

Concepte

MODIFICACIONS
DE CRÈDIT

Total

77
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Avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària
ORGANISME AUTÒNOM
Ingressos no financers
1. Impostos directes
2. Impostos indirectes
3. Taxes, preus públics i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
6. Alienació d'inversions reals
7. Transferències de capital
1. Total previsions inicials
Despeses no financeres
1. Despeses de personal
2. Despeses en béns corrents i serveis
3. Despeses financeres
4. Transferències corrents
6. Inversions reals
7. Transferències de capital

Drets reconeguts
nets

0,00
Obligacions reconegudes netes

2. Total crèdits inicials

0,00

3. SALDO PRESSUPOSTARI (1 - 2)

0,00

Ajustos al saldo pressupostari en termes SEC
1. Ajust per recaptació d'ingressos capítols 1-3
2. (+) Ajust per liquidació PTE
3. Interessos i diferències de canvi
4. (+/-) Ajust per grau d'execució de la despesa
5. Inversions realitzades per compte de l'organisme autònom
6. Ingressos per vendes d'accions (privatitzacions)
7. Dividends i participació en beneficis
8. Ingressos obtinguts del pressupost de la Unió Europea
9. Operacions de permuta financera (SWAPS)
10. Operacions de reintegrament i execució d'avals
11. Aportacions de capital
12. Assumpció i cancelació de deutes
13. Despeses realitzades en l'exercici pendents d'aplicar a pressupost
14. Adquisicions amb pagament ajornat
15. Arrendament financer
16. Contractes d'associació público privada (APP's)
17. Inversions realitzades per compte d'una altra administració pública
18. Prèstecs
19. Devolucions d'ingressos pendents d'aplicar a pressupost
20. Consolidació de transferències amb altres administracions públiques

Import

Ajustos per operacions internes

Import

4. Total ajustos al saldo pressupostari en termes SEC

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Ajustaments per operacions internes

0,00

5. Total ajustos per operacions internes

0,00

CAPACITAT/NECESSITAT DE FINANÇAMENT (3 + 4 - 5)

0,00
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Ajustos al saldo pressupostari en termes sec

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30. Taxes per la prestació
de serveis públics
bàsics

0,00

0,00

31. Taxes per la prestació
de serveis públics
de caràcter social i
preferent

0,00

0,00

32. Taxes per la prestació
d'activitats de
competència local

0,00

0,00

33. Taxes per la
utilització privativa
o l'aprofitament del
domini públic local

0,00

0,00

34. Preus públics

0,00

0,00

35. Contribucions
especials

0,00

0,00

36. Vendes

0,00

0,00

38. Reintegraments
d'operacions
corrents

0,00

0,00

39. Altres intressos

0,00

0,00

0,00

Total capítol3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQUIDACIÓ
DEL PRESSUPOST

Total capítol 2

0,00

Import de
l'ajust

ENDEUTAMENT

29. Altres impostos
indirectes

0,00

Total
recaptat

PATRIMONI

Total capítol 1

Recaptat de Recaptat de
pressupost pressupostos
corrent
tancats

CONTRACTACIÓ I
PRESTACIÓ DE SERVEIS

17. Recàrrec en l'Impost
sobre activitats
econòmiques

Drets
reconeguts
nets

2. Participació en tributs de l'Estat
Concepte

Satisfet per
l'Estat

Reconegut
per
l'organisme
autònom

Ajust
0,00

0,00

0,00

0,00

ALTRES MATÈRIES

Total

CONTRO INTERN

Article

MODIFICACIONS
DE CRÈDIT

1. Recaptació d'impostos, cotitzacions socials, taxes i altres ingressos (excepte la Participació en Tributs de l'Estat)
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3. Interessos i diferències de canvi
Concepte

Obligacions
reconegudes
netes

Interessos
meritats

Ajust

1. Interessos de deute públic (conceptes 300 i 320)

0,00

2. Interessos de préstecs i altres operacions financeres (conceptes 310
i 330)

0,00

3. Interessos de dipòsits, fiances (conceptes 340 i 341)

0,00

4. Altres interessos (conceptes 352, 357 i 358)

0,00

5. Operacions d'intercanvi financer (concepte 353)

0,00

6. Despeses de formalització, emissió, modificació i cancel·lació
(conceptes 301, 311, 321 i 331)

0,00

7. Diferències de canvi (conceptes 322 i 332)

0,00

8. Altres despeses financeres (conceptes 309, 319, 329, 339 i 359)

0,00

Total

0,00

0,00

0,00

4. Ajust per grau d’execució de la despesa
Ajust aplicable únicament en l’avaluació del compliment dels objectius de la LOEPSF del projecte de
pressupostos
5. Inversió realitzada per compte de l'organisme autònom per part d'una entitat no integrada en la corporació local
Concepte

Obligacions
reconegudes
netes

Valor de
la inversió
anual

Ajust
0,00

Total

0,00

0,00

0,00

6. Ingressos per vendes d'accions (privatitzacions)
DRN en cap.
1 a 7 per
venda
d'accions

Concepte

Ajust
0,00

Total

0,00

7. Dividents i participació en beneficis

Concepte

DRN dividents
procedents
de beneficis
ordinaris

DRN dividents
procedents
de reserves
acumulades

Ajust

0,00
Total
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0,00

0,00

0,00
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8. Ingressos de la Unió Europea

DRN

Ajust

0,00
0,00
Total

0,00

0,00

0,00

0,00

9. Operacions de permuta financera (SWAPS)
Concepte

Obligacions
reconegudes
netes

Drets
reconeguts
nets

Ajust
0,00

Total

0,00

0,00

0,00

10. Operacions d'execució i reintegrament d'avals
Concepte

Obligacions
reconegudes
netes

Cobraments

0,00

Total

0,00

Concepte

Drets reconeguts nets

0,00

Pagaments

Ajust

0,00

0,00

TOTAL AJUST PER EXECUCIÓ I REINTEGRAMENT D'AVALS

0,00
0,00

11. Aportacions de capital a empreses públiques
Concepte

ORN en el
capítol 8

Ajust
0,00

Total

0,00

0,00

12. Assumpció i cancel·lació de deutes d'empreses públiques
Concepte

Import
del deute
assumit o
cancel·lat

Ajust
0,00

Total

0,00

CONTRO INTERN

Total

CONTRACTACIÓ I
PRESTACIÓ DE SERVEIS

0,00

0,00
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ALTRES MATÈRIES

DRN cap. 8 per reintegrament d'avals

0,00
PATRIMONI

ORN cap. 8 per execució d'avals

Ajust

MODIFICACIONS
DE CRÈDIT

% de finançament

LIQUIDACIÓ
DEL PRESSUPOST

Concepte

Import resultant d’aplicar
el % de cofinançament
a la despesa
certificada i
remesa

ENDEUTAMENT

Despesa total
certificada i
remesa a la
Unitat Administradora
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13. Despeses realitzades en l'exercici i pendents d'aplicar al pressupost
Concepte

Ajust

OPA exercici n-1 aplicades al pressupost de l'exercici n (saldo inicial compte 413)
OPA exercici n (saldo final compte 413)
Total

0,00

14. Adquisicions amb pagament ajornat

Concepte

Valor de la
inversió recepcionada

ORN

Ajust

0,00
Total

0,00

0,00

0,00

15. Arrendament financer
Concepte

ORN per
pagaments
de l'arrendament
financer

Valor total
del contracte

Ajust
0,00

Total

0,00

0,00

0,00

16. Contractes d'associacions público-privades
Concepte

ORN per
pagaments
al soci privat

Valor de
la inversió
anual

Ajust
0,00

Total

0,00

0,00

0,00

17. Inversió realitzada per compte d'una altra administració pública

Concepte

DRN per
ORN cap. 6
per inversió cobraments
de l'admirealitzada
nistració
per compte destinatària
d'altres ens de la inversió

Ajust

0,00
Total

0,00

0,00

0,00

18. Préstecs
Concepte

ORN per
concessió
de préstec
(cap. 8)

DRN per reintegrament
(cap. 8)

Ajust
0,00

Total
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0,00

0,00

0,00
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19. Devolucions d’ingressos pendents d’aplicar al pressupost
Concepte

Ajust
0,00

20. Consolidació de transferències amb altres administracions públiques
Entitat pagadora

ORN entitat
pagadora

DRN
organisme
autònom

Ajust
0,00

0,00

0,00

0,00
LIQUIDACIÓ
DEL PRESSUPOST

Total

Ajustos per operacions internes

Concepte

Entitat pagadora

ORN per
l'entitat pagadora

DRN per
l'organisme
autònom

Import ajust
a aplicar
0,00

PATRIMONI

0,00

CONTRACTACIÓ I
PRESTACIÓ DE SERVEIS

0,00

CONTRO INTERN

0,00

ALTRES MATÈRIES

TOTAL

ENDEUTAMENT

Concepte

MODIFICACIONS
DE CRÈDIT

Total
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Avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària
CONSORCI ADSCRIT
Ingressos no financers
1. Impostos directes
2. Impostos indirectes
3. Taxes, preus públics i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
6. Alienació d'inversions reals
7. Transferències de capital
1. Total previsions inicials
Despeses no financeres
1. Despeses de personal
2. Despeses en béns corrents i serveis
3. Despeses financeres
4. Transferències corrents
6. Inversions reals
7. Transferències de capital

Drets reconeguts
nets

0,00
Obligacions
reconegudes netes

2. Total crèdits inicials

0,00

3. SALDO PRESSUPOSTARI (1 - 2)

0,00

Ajustos al saldo pressupostari en termes SEC
1. Ajust per recaptació d'ingressos capítols 1-3
2. (+) Ajust per liquidació PTE
3. Interessos i diferències de canvi
4. (+/-) Ajust per grau d'execució de la despesa
5. Inversions realitzades per compte del consorci
6. Ingressos per vendes d'accions (privatitzacions)
7. Dividends i participació en beneficis
8. Ingressos obtinguts del pressupost de la Unió Europea
9. Operacions de permuta financera (SWAPS)
10. Operacions de reintegrament i execució d'avals
11. Aportacions de capital
12. Assumpció i cancelació de deutes
13. Despeses realitzades en l'exercici pendents d'aplicar a pressupost
14. Adquisicions amb pagament ajornat
15. Arrendament financer
16. Contractes d'associació público privada (APP's)
17. Inversions realitzades per compte d'una altra administració pública
18. Prèstecs
19. Devolucions d'ingressos pendents d'aplicar a pressupost
20. Consolidació de transferències amb altres administracions públiques

Import

Ajustos per operacions internes

Import

4. Total ajustos al saldo pressupostari en termes SEC

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Ajustaments per operacions internes

0,00

5. Total ajustos per operacions internes

0,00

CAPACITAT/NECESSITAT DE FINANÇAMENT (3 + 4 - 5)

0,00
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Ajustos al saldo pressupostari en termes sec

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30. Taxes per la prestació
de serveis públics
bàsics

0,00

0,00

31. Taxes per la prestació
de serveis públics
de caràcter social i
preferent

0,00

0,00

32. Taxes per la prestació
d'activitats de
competència local

0,00

0,00

33. Taxes per la
utilització privativa
o l'aprofitament del
domini públic local

0,00

0,00

34. Preus públics

0,00

0,00

35. Contribucions
especials

0,00

0,00

36. Vendes

0,00

0,00

38. Reintegraments
d'operacions
corrents

0,00

0,00

39. Altres intressos

0,00

0,00

0,00

Total capítol3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIQUIDACIÓ
DEL PRESSUPOST

Total capítol 2

0,00

Import de
l'ajust

ENDEUTAMENT

29. Altres impostos
indirectes

0,00

Total
recaptat

PATRIMONI

Total capítol 1

Recaptat de Recaptat de
pressupost pressupostos
corrent
tancats

CONTRACTACIÓ I
PRESTACIÓ DE SERVEIS

17. Recàrrec en l'Impost
sobre activitats
econòmiques

Drets
reconeguts
nets

2. Participació en tributs de l'Estat
Concepte

Satisfet per
l'Estat

Reconegut
pel consorci

Ajust
0,00

0,00

0,00

0,00

ALTRES MATÈRIES

Total

CONTRO INTERN

Article

MODIFICACIONS
DE CRÈDIT

1. Recaptació d'impostos, cotitzacions socials, taxes i altres ingressos (excepte la Participació en Tributs de l'Estat)
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3. Interessos i diferències de canvi
Concepte

Obligacions
reconegudes
netes

Interessos
meritats

Ajust

1. Interessos de deute públic (conceptes 300 i 320)

0,00

2. Interessos de préstecs i altres operacions financeres (conceptes 310
i 330)

0,00

3. Interessos de dipòsits, fiances (conceptes 340 i 341)

0,00

4. Altres interessos (conceptes 352, 357 i 358)

0,00

5. Operacions d'intercanvi financer (concepte 353)

0,00

6. Despeses de formalització, emissió, modificació i cancel·lació
(conceptes 301, 311, 321 i 331)

0,00

7. Diferències de canvi (conceptes 322 i 332)

0,00

8. Altres despeses financeres (conceptes 309, 319, 329, 339 i 359)

0,00

Total

0,00

0,00

0,00

4. Ajust per grau d’execució de la despesa
Ajust aplicable únicament en l’avaluació del compliment dels objectius de la LOEPSF del projecte de
pressupostos
5. Inversió realitzada per compte del consorci per part d'una entitat no integrada en la corporació local
Concepte

Obligacions
reconegudes
netes

Valor de
la inversió
anual

Ajust
0,00

Total

0,00

0,00

0,00

6. Ingressos per vendes d'accions (privatitzacions)
DRN en cap.
1 a 7 per
venda
d'accions

Concepte

Ajust
0,00

Total

0,00

7. Dividents i participació en beneficis

Concepte

DRN dividents
procedents
de beneficis
ordinaris

DRN dividents
procedents
de reserves
acumulades

Ajust

0,00
Total
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0,00

0,00

0,00
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8. Ingressos de la Unió Europea

DRN

Ajust

0,00
0,00
Total

0,00

0,00

0,00

0,00

9. Operacions de permuta financera (SWAPS)
Concepte

Obligacions
reconegudes
netes

Drets
reconeguts
nets

Ajust
0,00

Total

0,00

0,00

0,00

10. Operacions d'execució i reintegrament d'avals
Concepte

Obligacions
reconegudes
netes

Cobraments

0,00

Total

0,00

Concepte

Drets reconeguts nets

0,00

Pagaments

Ajust

0,00

0,00

TOTAL AJUST PER EXECUCIÓ I REINTEGRAMENT D'AVALS

0,00
0,00

11. Aportacions de capital a empreses públiques
Concepte

ORN en el
capítol 8

Ajust
0,00

Total

0,00

0,00

12. Assumpció i cancel·lació de deutes d'empreses públiques
Concepte

Import
del deute
assumit o
cancel·lat

Ajust
0,00

Total

0,00

CONTRO INTERN

Total

CONTRACTACIÓ I
PRESTACIÓ DE SERVEIS

0,00

0,00
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ALTRES MATÈRIES

DRN cap. 8 per reintegrament d'avals

0,00
PATRIMONI

ORN cap. 8 per execució d'avals

Ajust

MODIFICACIONS
DE CRÈDIT

% de finançament

LIQUIDACIÓ
DEL PRESSUPOST

Concepte

Import resultant d’aplicar
el % de cofinançament
a la despesa
certificada i
remesa

ENDEUTAMENT

Despesa total
certificada i
remesa a la
Unitat Administradora
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13. Despeses realitzades en l'exercici i pendents d'aplicar al pressupost
Concepte

Ajust

OPA exercici n-1 aplicades al pressupost de l'exercici n (saldo inicial compte 413)
OPA exercici n (saldo final compte 413)
Total

0,00

14. Adquisicions amb pagament ajornat

Concepte

Valor de la
inversió recepcionada

ORN

Ajust

0,00
Total

0,00

0,00

0,00

15. Arrendament financer
Concepte

ORN per
pagaments
de l'arrendament
financer

Valor total
del contracte

Ajust
0,00

Total

0,00

0,00

0,00

16. Contractes d'associacions público-privades
Concepte

ORN per
pagaments
al soci privat

Valor de
la inversió
anual

Ajust
0,00

Total

0,00

0,00

0,00

17. Inversió realitzada per compte d'una altra administració pública

Concepte

DRN per
ORN cap. 6
per inversió cobraments
de l'admirealitzada
nistració
per compte destinatària
d'altres ens de la inversió

Ajust

0,00
Total

0,00

0,00

0,00

18. Préstecs
Concepte

ORN per
concessió
de préstec
(cap. 8)

DRN per reintegrament
(cap. 8)

Ajust
0,00

Total
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0,00

0,00

0,00
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19. Devolucions d’ingressos pendents d’aplicar al pressupost
Concepte

Ajust
0,00

20. Consolidació de transferències amb altres administracions públiques
Entitat pagadora

ORN entitat
pagadora

DRN
consorci

Ajust
0,00

0,00

0,00

0,00
LIQUIDACIÓ
DEL PRESSUPOST

Total

Ajustos per operacions internes

Concepte

Entitat pagadora

ORN per
l'entitat pagadora

DRN pel
consorci

Import ajust
a aplicar
0,00

PATRIMONI

0,00

CONTRACTACIÓ I
PRESTACIÓ DE SERVEIS

0,00

CONTRO INTERN

0,00

ALTRES MATÈRIES

TOTAL

ENDEUTAMENT

Concepte

MODIFICACIONS
DE CRÈDIT

Total
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Avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària
ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL
Ingressos a efectes de comptabilitat nacional

Import

1. Import net de la xifra de negocis
2. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu
3. Ingressos accessoris i altres de gestió corrent
4. Subvencions i transferències corrents
5. Ingressos financers per interessos
6. Ingressos de participacions en instruments de patrimoni (dividends)
7. Ingressos excepcionals
8. Aportacions patrimonials
9. Subvencions de capital rebudes
1. TOTAL INGRESSOS

0,00

Despeses a efectes de comptabilitat nacional

Import

1. Aprovisionaments
2. Despeses de personal
3. Altres despeses d’explotació
4. Despeses financeres i assimilats
5. Impost de societats
6. Altres impostos
7. Despeses excepcionals
8. Variació de l’immobilitzat material i intangible, variació d’inversions immobiliàries; variació
d’existències
9. Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació (compte de pèrdues i
guanys)
10. Aplicació de provisions
11. Inversions efectuades per compte d’administracions i entitats públiques
12. Ajudes, transferències i subvencions concedides
2. TOTAL DESPESES

0,00

Ajustos per operacions internes

Import
0,00

3. TOTAL AJUSTOS PER OPERACIONS INTERNES

0,00

CAPACITAT/NECESSITAT DE FINANÇAMENT (1 + 2 + 3)

0,00

Ajustos per operacions internes

Concepte

Entitat pagadora

ORN per l'entitat
pagadora

DRN per l'EPE

Import ajust a
aplicar
0,00

TOTAL
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0,00

0,00

0,00
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Avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària
SOCIETAT MERCANTIL
Import

MODIFICACIONS
DE CRÈDIT

Ingressos a efectes de comptabilitat nacional
1. Import net de la xifra de negocis
2. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu
3. Ingressos accessoris i altres de gestió corrent
4. Subvencions i transferències corrents
5. Ingressos financers per interessos
7. Ingressos excepcionals
8. Aportacions patrimonials
9. Subvencions de capital rebudes
1. TOTAL INGRESSOS

0,00

Despeses a efectes de comptabilitat nacional

Import

LIQUIDACIÓ
DEL PRESSUPOST

6. Ingressos de participacions en instruments de patrimoni (dividends)

1. Aprovisionaments
ENDEUTAMENT

2. Despeses de personal
3. Altres despeses d’explotació
4. Despeses financeres i assimilats
5. Impost de societats
6. Altres impostos
7. Despeses excepcionals
8. Variació de l’immobilitzat material i intangible, variació d’inversions immobiliàries; variació
d’existències

10. Aplicació de provisions
11. Inversions efectuades per compte d’administracions i entitats públiques
12. Ajudes, transferències i subvencions concedides
2. TOTAL DESPESES

0,00

Ajustos per operacions internes

Import
0,00

3. TOTAL AJUSTOS PER OPERACIONS INTERNES

0,00
0,00

CONTRO INTERN

CAPACITAT/NECESSITAT DE FINANÇAMENT (1 + 2 + 3)

Ajustos per operacions internes

Concepte

Entitat pagadora

ORN per l'entitat
pagadora

DRN per la societat
mercantil

CONTRACTACIÓ I
PRESTACIÓ DE SERVEIS

PATRIMONI

9. Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació (compte de pèrdues i
guanys)

Import ajust a
aplicar

TOTAL

0,00

0,00

0,00
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ALTRES MATÈRIES

0,00
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Avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària
FUNDACIÓ
Ingressos a efectes de comptabilitat nacional

Import

1. Import net de la xifra de negocis
2. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu
3. Ingressos accessoris i altres de gestió corrent
4. Subvencions i transferències corrents
5. Ingressos financers per interessos
6. Ingressos de participacions en instruments de patrimoni (dividends)
7. Ingressos excepcionals
8. Aportacions patrimonials
9. Subvencions de capital rebudes
1. TOTAL INGRESSOS

0,00

Despeses a efectes de comptabilitat nacional

Import

1. Aprovisionaments
2. Despeses de personal
3. Altres despeses d’explotació
4. Despeses financeres i assimilats
5. Impost de societats
6. Altres impostos
7. Despeses excepcionals
8. Variació de l’immobilitzat material i intangible, variació d’inversions immobiliàries; variació
d’existències
9. Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació (compte de pèrdues i
guanys)
10. Aplicació de provisions
11. Inversions efectuades per compte d’administracions i entitats públiques
12. Ajudes, transferències i subvencions concedides
2. TOTAL DESPESES

0,00

Ajustos per operacions internes

Import
0,00

3. TOTAL AJUSTOS PER OPERACIONS INTERNES

0,00

CAPACITAT/NECESSITAT DE FINANÇAMENT (1 + 2 + 3)

0,00

Ajustos per operacions internes

Concepte

Entitat pagadora

ORN per l'entitat
pagadora

DRN per la Fundació

Import ajust a
aplicar
0,00

TOTAL
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0,00

0,00

0,00
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41 Organisme
Entitat local autònom
de l’entitat
local

Tancament
Tipus de
de
Denominació
transferència
l’exercici

Organisme
autònom

Previsió
inicial

Tancament
de l’exercici

40 - Administració
General de
l’Entitat

0,00

71 Organisme
Entitat local autònom
de l’entitat
local

Organisme
autònom

467 Consorci
pertanyent
Entitat local
al grup “Administració
pública”

Consorci
adscrit

767 Consorci
pertanyent
Entitat local
al grup “Administració
pública”

Consorci
adscrit

44 - Societat local
pertanyent
Entitat local
al grup “Administració
pública”

** Transferència
Entitat
corrent (per
pública em- a ens amb
comptapresarial
bilitat empresarial)

0,00

44 - Societat local
pertanyent
Entitat local
al grup “Administració
pública”

Societat
mercantil

** Transferència
corrent (per
a ens amb
comptabilitat empresarial)

0,00

Fundació

** Transferència
corrent (per
a ens amb
comptabilitat empresarial)

48 Associació
o fundació
Entitat local pertanyent
al grup “Administració
pública”

TOTAL

0,00

0,00

70 - Administració
General de
l’Entitat

0,00

40 - Administració
General de
l’Entitat

0,00

70 - Administració
General de
l’Entitat

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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PATRIMONI

Previsió
inicial

CONTRACTACIÓ I
PRESTACIÓ DE SERVEIS

Tipus de
transferència

Import ajust
aplicat prev.
inicials (+/-)

CONTRO INTERN

Denominació

ENTITAT RECEPTORA (la que rep l’ingrés)

ALTRES MATÈRIES

ENTITAT EMISSORA
(la que realitza el pagament)

ENDEUTAMENT

Operacions internes entre entitats del grup i ajustaments
a considerar en l’informe d’avaluació de la corporació local

LIQUIDACIÓ
DEL PRESSUPOST

MODIFICACIONS
DE CRÈDIT

AVALUACIÓ DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA, DE LA
REGLA DE LA DESPESA I DEL LÍMIT DEL DEUTE EN L'APROVACIÓ DE
LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST I, SI S'ESCAU, EN L'APROVACIÓ
DELS COMPTES ANUALS DE LES SOCIETATS NO FINANCERES
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AVALUACIÓ DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA, DE LA
REGLA DE LA DESPESA I DEL LÍMIT DEL DEUTE EN L'APROVACIÓ DE
LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST I, SI S'ESCAU, EN L'APROVACIÓ
DELS COMPTES ANUALS DE LES SOCIETATS NO FINANCERES
Avaluació del compliment de la regla de la despesa
DESPESA MÀXIMA ADMISIBLE REGLA DE DESPESA

ENTITAT

DESPESA
COMPUTABLE
EXERCICI n-1

(1)

DESPESA
COMPUTABLE
EXERCICI n-1
* TAXA CREIX.
PIB

AUGMENTS /
DISMINUCIONS
DE
RECAPTACIÓ

LÍMIT DE LA
REGLA DE
DESPESA
EXERCICI n

DESPESA
COMPUTABLE
EXERCICI n

(2) = (1) * (1 +
taxa creix PIB)

(3)

(4) = (2) + (3)

(5)

TAXA

2,40%

Entitat local

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Organisme
autònom

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Consorci adscrit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Entitat pública
empresarial

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Societat mercantil

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fundació

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL
DESPESA
COMPUTABLE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DIFERÈNCIA ENTRE EL “LÍMIT DE LA REGLA DE DESPESA EXERCICI n” I LA “DESPESA
COMPUTABLE DE L’EXERCICI n”

0,00
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0,00

Capítol 2

0,00

Capítol 3 (conceptes 301, 311, 321, 331 i 357)

0,00

Capítol 4

0,00

Capítol 6

0,00

Capítol 7

0,00

1. CAPÍTOLS 1 A 7 DE DESPESES
(EXCEPTE INTERESSOS DEL DEUTE)

AJUSTOS ALS USOS NO FINANCERS EN TERMES SEC

0,00

LIQUIDACIÓ
exercici n-1

0,00

LIQUIDACIÓ
exercici n

1.

(-) Alienació de terrenys i altres inversions reals

0,00

2.

(+/-) Inversions realitzades per compte de la corporació local

0,00

3.

(+/-) Execució d’avals

0,00

4.

(+) Aportacions de capital

0,00

5.

(+/-) Assumpció i cancel·lació de deutes

0,00

6.

(+/-) Despeses realitzades en l’exercici pendents d’aplicar al
pressupost

0,00

7.

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

0,00

8.

(+/-) Adquisicions amb pagament ajornat

0,00

9.

(+/-) Arrendament financer

0,00

10. (+) Préstecs

0,00

11. (-) Inversions realitzades per la corporació local per compte d’una
altra administració pública

0,00

12. (+/-) Ajust per grau d’execució de la despesa

0,00

13. (+/-) Altres (especificar)

0,00

2. AJUSTAMENTS ALS USOS NO FINANCERS EN TERMES SEC

0,00

0,00

3. USOS NO FINANCERS EN TERMES SEC, EXCEPTE INTERESSOS
DEL DEUTE (1 + 2)

0,00

0,00

TRANSFERÈNCIES INTERNES

LIQUIDACIÓ
exercici n-1

LIQUIDACIÓ
exercici n

Organisme autònom

0,00

Consorci adscrit

0,00

Entitat pública empresarial

0,00

Societat mercantil

0,00

Fundació

0,00

4. (-) PAGAMENTS PER TRANSFERÈNCIES
(I ALTRES OPERACIONS INTERNES)
A ALTRES ENTITATS QUE INTEGREN LA CORPORCIÓ LOCAL

0,00

0,00
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LIQUIDACIÓ
DEL PRESSUPOST

Capítol 1

ENDEUTAMENT

LIQUIDACIÓ
exercici n

PATRIMONI

LIQUIDACIÓ
exercici n-1

CONTRACTACIÓ I
PRESTACIÓ DE SERVEIS

DESPESES PRESSUPOSTÀRIES

CONTRO INTERN

ENTITAT LOCAL

ALTRES MATÈRIES

Avaluació del compliment de la regla de la despesa

MODIFICACIONS
DE CRÈDIT

PRESSUPOSTO

_ ANNEX 1 - LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
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FONS FINALISTES

LIQUIDACIÓ
exercici n-1

LIQUIDACIÓ
exercici n

Unió Europea

0,00

Estat

0,00

Comunitat Autònoma

0,00

Altres administracions públiques

0,00

5. (-) DESPESA FINANÇADA AMB FONS FINALISTES PROCEDENTS
DE LA UNIÓ EUROPEA O ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES

0,00

LIQUIDACIÓ
exercici n-1

0,00

LIQUIDACIÓ
exercici n

Despesa realitzada en inversions financerament sostenibles

0,00

6. (-) DESPESA REALITZADA EN INVERSIONS FINANCERAMENT
SOSTENIBLES

0,00

0,00

TOTAL DESPESA COMPUTABLE DE L’EXERCICI (3 - 4 - 5 - 6)

0,00

0,00

LÍMIT DE LA REGLA DE LA DESPESA DE L’EXERCICI n
Despesa computable exercici n-1 * Taxa de creixement del PIB

Taxa creix. PIB
exercici n
2,40%

Import
0,00

Augments (+) o disminucions (-) permanents de recaptació

0,00

LÍMIT DE LA REGLA DE LA DESPESA EXERCICI n

0,00
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Ajustos al saldo pressupostari en termes sec

1. Alienació de terrenys i altres inversions reals
DRN

DRN cap. 6 d’ingressos

Ajust
0,00

0,00

2. Inversions realitzades per compte de la corporació local
Concepte

Valor de la inversió
anual

ORN

Ajust

MODIFICACIONS
DE CRÈDIT

Article

0,00

0,00

3. Execució d’avals
Cobraments

Ajust
0,00

Total

0,00

0,00

0,00

4. Aportacions de capital
Concepte

ORN

Ajust
0,00

Total

0,00

0,00

5. Assumpció i cancel·lació de deutes
Import del deute
assumit

Concepte

Ajust
0,00

Total

0,00

0,00

6. Despeses realitzades en l’exercici i pendents d’aplicar al pressupost
Concepte

Ajust

OPA exercici n-1 aplicades al pressupost de l’exercici n (saldo inicial compte 413)

0,00

OPA exercici n (saldo final compte 413)

0,00

Total

0,00

7. Contractes d’associacions público-privades
Concepte

ORN per pagaments
al soci privat

Valor de la inversió
anual

Ajust
0,00

0,00

0,00

0,00
ALTRES MATÈRIES

Total

ENDEUTAMENT

ORN

PATRIMONI

Concepte

CONTRACTACIÓ I
PRESTACIÓ DE SERVEIS

0,00

CONTRO INTERN

Total

LIQUIDACIÓ
DEL PRESSUPOST

0,00
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8. Adquisicions amb pagament ajornat
Concepte

Valor de la inversió
recepcionada

ORN

Ajust
0,00

Total

0,00

0,00

0,00

9. Arrendament financer
ORN per pagaments
de l’arrendament
financer

Concepte

Valor total del contracte

Ajust
0,00

Total

0,00

0,00

0,00

10. Préstecs
ORN per concessió
de préstec (cap. 8)

Concepte

DRN per reintegrament (cap. 8)

Ajust
0,00

Total

0,00

0,00

0,00

11. Inversió realitzada per compte d’una altra administració pública
Concepte

ORN cap. 6 per
inversió realitzada

Ajust
0,00

Total

0,00

12. Ajust per grau d’execució de la despesa
Ajust aplicable únicament en l’avaluació del compliment dels objectius de la LOEPSF del projecte de pressupostos
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0,00

Despesa finançada amb fons finalistes procedents de la Unió Europea o altres administracions públiques

ORN

COEF. FINANÇ.

ADMINISTRACIÓ
QUE FINANÇA
LA DESPESA

AJUSTAMENT
(ORN * COEF.
FINANÇ.)

0,00
SUBTOTAL UNIÓ EUROPEA

0,00

0,00
0,00

SUBTOTAL ESTAT

0,00

0,00
0,00

SUBTOTAL COMUNITAT
AUTÒNOMA

0,00

0,00

0,00
0,00

CONTRACTACIÓ I
PRESTACIÓ DE SERVEIS

PATRIMONI

0,00

CONTRO INTERN

TOTAL

0,00

ALTRES MATÈRIES

SUBTOTAL ALTRES
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

LIQUIDACIÓ
DEL PRESSUPOST

PROJECTE

INGRESSOS

ENDEUTAMENT

DESPESA

MODIFICACIONS
DE CRÈDIT

PRESSUPOSTO
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Avaluació del compliment de la regla de la despesa
ORGANISME AUTÒNOM
DESPESES PRESSUPOSTÀRIES

LIQUIDACIÓ
exercici n-1

LIQUIDACIÓ
exercici n

Capítol 1

0,00

Capítol 2

0,00

Capítol 3 (conceptes 301, 311, 321, 331 i 357)

0,00

Capítol 4

0,00

Capítol 6

0,00

Capítol 7

0,00

1. CAPÍTOLS 1 A 7 DE DESPESES (EXCEPTE INTERESSOS DEL
DEUTE)
AJUSTOS ALS USOS NO FINANCERS EN TERMES SEC

0,00
LIQUIDACIÓ
exercici n-1

0,00
LIQUIDACIÓ
exercici n

1.

(-) Alienació de terrenys i altres inversions reals

0,00

2.

(+/-) Inversions realitzades per compte de l'organisme autònonom

0,00

3.

(+/-) Execució d'avals

0,00

4.

(+) Aportacions de capital

0,00

5.

(+/-) Assumpció i cancel·lació de deutes

0,00

6.

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

0,00

7.

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

0,00

8.

(+/-) Adquisicions amb pagament ajornat

0,00

9.

(+/-) Arrendament financer

0,00

10. (+) Préstecs

0,00

11. (-) Inversions realitzades per l'organisme autònom per compte
d'una altra administració pública

0,00

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

0,00

13. (+/-) Altres (especificar)

0,00

2. AJUSTAMENTS ALS USOS NO FINANCERS EN TERMES SEC

0,00

0,00

3. USOS NO FINANCERS EN TERMES SEC, EXCEPTE INTERESSOS
DEL DEUTE (1 + 2)

0,00

0,00

TRANSFERÈNCIES INTERNES

LIQUIDACIÓ
exercici n-1

LIQUIDACIÓ
exercici n

Entitat local
Consorci adscrit
Entitat pública empresarial
Societat mercantil
Fundació
4. (-) PAGAMENTS PER TRANSFERÈNCIES (I ALTRES OPERACIONS
INTERNES) A ALTRES ENTITATS QUE INTEGREN LA CORPORCIÓ
LOCAL

100

0,00

0,00

Unió Europea

0,00

Estat

0,00

Comunitat Autònoma

0,00

Altres administracions públiques

0,00

5. (-) DESPESA FINANÇADA AMB FONS FINALISTES PROCEDENTS
DE LA UNIÓ EUROPEA O ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES

0,00

LIQUIDACIÓ
exercici n-1

0,00

LIQUIDACIÓ
exercici n

Despesa realitzada en inversions financerament sostenibles

0,00

6. (-) DESPESA REALITZADA EN INVERSIONS FINANCERAMENT
SOSTENIBLES

0,00

0,00

TOTAL DESPESA COMPUTABLE DE L’EXERCICI (3 - 4 - 5 - 6)

0,00

0,00

LÍMIT DE LA REGLA DE LA DESPESA DE L’EXERCICI n
Despesa computable exercici n-1 * Taxa de creixement del PIB

Taxa creix. PIB
exercici n
2,40%

Import
0,00
0,00

LÍMIT DE LA REGLA DE LA DESPESA EXERCICI n

0,00

ALTRES MATÈRIES

CONTRO INTERN

CONTRACTACIÓ I
PRESTACIÓ DE SERVEIS

PATRIMONI

Augments (+) o disminucions (-) permanents de recaptació

MODIFICACIONS
DE CRÈDIT

LIQUIDACIÓ
exercici n

LIQUIDACIÓ
DEL PRESSUPOST

LIQUIDACIÓ
exercici n-1

ENDEUTAMENT

FONS FINALISTES

PRESSUPOSTO

_ ANNEX 1 - LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
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Ajustos al saldo pressupostari en termes sec

1. Alienació de terrenys i altres inversions reals
Article

DRN

DRN cap. 6 d'ingressos

Ajust
0,00

0,00

2. Inversions realitzades per compte de l'organisme autònom
Concepte

Valor de la inversió
anual

ORN

Ajust
0,00

Total

0,00

0,00

0,00

3. Execució d’avals
Concepte

ORN

Cobraments

Ajust
0,00

Total

0,00

0,00

0,00

4. Aportacions de capital
Concepte

ORN

Ajust
0,00

Total

0,00

0,00

5. Assumpció i cancel·lació de deutes
Import del deute
assumit

Concepte

Ajust
0,00

Total

0,00

0,00

6. Despeses realitzades en l’exercici i pendents d’aplicar al pressupost
Concepte

Ajust

OPA exercici n-1 aplicades al pressupost de l’exercici n (saldo inicial compte 413)

0,00

OPA exercici n (saldo final compte 413)

0,00

Total

0,00

7. Contractes d’associacions público-privades
Concepte

ORN per pagaments
al soci privat

Valor de la inversió
anual

Ajust
0,00

Total

102

0,00

0,00

0,00

PRESSUPOSTO
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8. Adquisicions amb pagament ajornat
Concepte

Valor de la inversió
recepcionada

ORN

Ajust

0,00

0,00

0,00

9. Arrendament financer
ORN per pagaments
de l’arrendament
financer

Concepte

Valor total del contracte

Ajust
0,00

Total

0,00

0,00

0,00

10. Préstecs
ORN per concessió
de préstec (cap. 8)

Concepte

DRN per reintegrament (cap. 8)

Ajust

LIQUIDACIÓ
DEL PRESSUPOST

Total

MODIFICACIONS
DE CRÈDIT

0,00

Total

0,00

0,00

0,00

11. Inversió realitzada per compte d’una altra administració pública
Concepte

ORN cap. 6 per
inversió realitzada

Ajust

ENDEUTAMENT

0,00

0,00
0,00

0,00
PATRIMONI

Total

12. Ajust per grau d’execució de la despesa

ALTRES MATÈRIES

CONTRO INTERN

CONTRACTACIÓ I
PRESTACIÓ DE SERVEIS

Ajust aplicable únicament en l’avaluació del compliment dels objectius de la LOEPSF del projecte de pressupostos
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Despesa finançada amb fons finalistes procedents de la Unió Europea o altres administracions públiques

DESPESA
PROJECTE

ORN

COEF. FINANÇ.

INGRESSOS
ADMINISTRACIÓ
QUE FINANÇA
LA DESPESA

AJUSTAMENT
(ORN * COEF.
FINANÇ.)

0,00
SUBTOTAL UNIÓ EUROPEA

0,00

0,00
0,00

SUBTOTAL ESTAT

0,00

0,00
0,00

SUBTOTAL COMUNITAT
AUTÒNOMA

0,00

0,00

0,00
SUBTOTAL ALTRES
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
TOTAL
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0,00

0,00

0,00

Capítol 1

0,00

Capítol 2

0,00

Capítol 3 (conceptes 301, 311, 321, 331 i 357)

0,00

Capítol 4

0,00

Capítol 6

0,00

Capítol 7

0,00

1. CAPÍTOLS 1 A 7 DE DESPESES (EXCEPTE INTERESSOS DEL
DEUTE)

AJUSTOS ALS USOS NO FINANCERS EN TERMES SEC

0,00

LIQUIDACIÓ
exercici n-1

0,00

LIQUIDACIÓ
exercici n

1.

(-) Alienació de terrenys i altres inversions reals

0,00

2.

(+/-) Inversions realitzades per compte del consorci

0,00

3.

(+/-) Execució d'avals

0,00

4.

(+) Aportacions de capital

0,00

5.

(+/-) Assumpció i cancel·lació de deutes

0,00

6.

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

0,00

7.

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

0,00

8.

(+/-) Adquisicions amb pagament ajornat

0,00

9.

(+/-) Arrendament financer

0,00

10. (+) Préstecs

0,00

11. (-) Inversions realitzades pel consorci per compte d'una altra
administració pública

0,00

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

0,00

13. (+/-) Altres (especificar)

0,00
0,00

0,00

3. USOS NO FINANCERS EN TERMES SEC, EXCEPTE INTERESSOS
DEL DEUTE (1 + 2)

0,00

0,00

TRANSFERÈNCIES INTERNES

LIQUIDACIÓ
exercici n-1

CONTRO INTERN

2. AJUSTAMENTS ALS USOS NO FINANCERS EN TERMES SEC

LIQUIDACIÓ
exercici n

Entitat local
Organisme autònom
Entitat pública empresarial
Societat mercantil
Fundació
4. (-) PAGAMENTS PER TRANSFERÈNCIES (I ALTRES OPERACIONS
INTERNES) A ALTRES ENTITATS QUE INTEGREN LA CORPORCIÓ
LOCAL

0,00

LIQUIDACIÓ
DEL PRESSUPOST

LIQUIDACIÓ
exercici n

ENDEUTAMENT

LIQUIDACIÓ
exercici n-1

0,00
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ALTRES MATÈRIES

DESPESES PRESSUPOSTÀRIES

PATRIMONI

CONSORCI ADSCRIT

CONTRACTACIÓ I
PRESTACIÓ DE SERVEIS

Avaluació del compliment de la regla de la despesa

MODIFICACIONS
DE CRÈDIT

PRESSUPOSTO

_ ANNEX 1 - LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
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FONS FINALISTES

LIQUIDACIÓ
exercici n-1

LIQUIDACIÓ
exercici n

Unió Europea

0,00

Estat

0,00

Comunitat Autònoma

0,00

Altres administracions públiques

0,00

5. (-) DESPESA FINANÇADA AMB FONS FINALISTES PROCEDENTS
DE LA UNIÓ EUROPEA O ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES

0,00

LIQUIDACIÓ
exercici n-1

0,00

LIQUIDACIÓ
exercici n

Despesa realitzada en inversions financerament sostenibles

0,00

6. (-) DESPESA REALITZADA EN INVERSIONS FINANCERAMENT
SOSTENIBLES

0,00

0,00

TOTAL DESPESA COMPUTABLE DE L’EXERCICI (3 - 4 - 5 - 6)

0,00

0,00

LÍMIT DE LA REGLA DE LA DESPESA DE L’EXERCICI n
Despesa computable exercici n-1 * Taxa de creixement del PIB

Taxa creix. PIB
exercici n
2,40%

Import
0,00

Augments (+) o disminucions (-) permanents de recaptació

0,00

LÍMIT DE LA REGLA DE LA DESPESA EXERCICI n

0,00
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Ajustos al saldo pressupostari en termes sec

1. Alienació de terrenys i altres inversions reals
DRN

DRN cap. 6 d'ingressos

Ajust
0,00

0,00

2. Inversions realitzades per compte del consorci
Concepte

Valor de la inversió
anual

ORN

Ajust

MODIFICACIONS
DE CRÈDIT

Article

0,00

0,00

3. Execució d’avals
Cobraments

Ajust
0,00

Total

0,00

0,00

0,00

4. Aportacions de capital
Concepte

ORN

Ajust
0,00

Total

0,00

0,00

5. Assumpció i cancel·lació de deutes
Import del deute
assumit

Concepte

Ajust
0,00

Total

0,00

0,00

6. Despeses realitzades en l’exercici i pendents d’aplicar al pressupost
Concepte

Ajust

OPA exercici n-1 aplicades al pressupost de l’exercici n (saldo inicial compte 413)

0,00

OPA exercici n (saldo final compte 413)

0,00

Total

0,00

7. Contractes d’associacions público-privades
Concepte

ORN per pagaments
al soci privat

Valor de la inversió
anual

Ajust
0,00

0,00

0,00

0,00
ALTRES MATÈRIES

Total

ENDEUTAMENT

ORN

PATRIMONI

Concepte

CONTRACTACIÓ I
PRESTACIÓ DE SERVEIS

0,00

CONTRO INTERN

Total

LIQUIDACIÓ
DEL PRESSUPOST

0,00
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8. Adquisicions amb pagament ajornat
Concepte

Valor de la inversió
recepcionada

ORN

Ajust
0,00

Total

0,00

0,00

0,00

9. Arrendament financer
ORN per pagaments
de l’arrendament
financer

Concepte

Valor total del contracte

Ajust
0,00

Total

0,00

0,00

0,00

10. Préstecs
ORN per concessió
de préstec (cap. 8)

Concepte

DRN per reintegrament (cap. 8)

Ajust
0,00

Total

0,00

0,00

0,00

11. Inversió realitzada per compte d’una altra administració pública
Concepte

ORN cap. 6 per
inversió realitzada

Ajust
0,00

Total

0,00

12. Ajust per grau d’execució de la despesa
Ajust aplicable únicament en l’avaluació del compliment dels objectius de la LOEPSF del projecte de pressupostos
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0,00

ORN

COEF. FINANÇ.

ADMINISTRACIÓ
QUE FINANÇA LA
DESPESA

AJUSTAMENT
(ORN * COEF.
FINANÇ.)

0,00
SUBTOTAL UNIÓ EUROPEA

0,00

0,00
0,00

SUBTOTAL ESTAT

0,00

0,00
0,00

SUBTOTAL COMUNITAT
AUTÒNOMA

0,00

0,00

0,00
0,00

CONTRACTACIÓ I
PRESTACIÓ DE SERVEIS

PATRIMONI

0,00

CONTRO INTERN

TOTAL

0,00

ALTRES MATÈRIES

SUBTOTAL ALTRES
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

MODIFICACIONS
DE CRÈDIT

PROJECTE

INGRESSOS

ENDEUTAMENT

DESPESA

LIQUIDACIÓ
DEL PRESSUPOST

Despesa finançada amb fons finalistes procedents de la Unió Europea o altres administracions públiques

PRESSUPOSTO

_ ANNEX 1 - LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
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Avaluació del compliment de la regla de la despesa
ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL
DESPESES A EFECTES DE COMPTABILITAT NACIONAL

COMPTES ANUALS
exercici n-1

COMPTES ANUALS
exercici n

Aprovisionaments
Despeses de personal
Altres despeses d’explotació
Impost de societats
Altres impostos
Despeses excepcionals
Variacions de l’immobilitzat material i intangible; d’inversions
immobiliàries; d’existèncias
Variacions d’existèncias de productes acabats i en curs
de fabricació, compte de PiG
Aplicació de provisions
Inversions efectuades per compte de l’entitat local
Ajudes, transferències i subvencions concedides
1. USOS NO FINANCERS EN TERMES SEC, EXCEPTE INTERESSOS DEL DEUTE

TRANSFERÈNCIES INTERNES

0,00

COMPTES ANUALS
exercici n-1

0,00

COMPTES ANUALS
exercici n

Entitat local
Organisme autònom
Consorci adscrit
Societat mercantil
Fundació
2. (-) PAGAMENTS PER TRANSFERÈNCIES (I ALTRES OPERACIONS INTERNES) A ALTRES ENTITATS QUE INTEGREN
LA CORPORCIÓ LOCAL

FONS FINALISTES

0,00

COMPTES ANUALS
exercici n-1

0,00

COMPTES ANUALS
exercici n

Unió Europea

0,00

0,00

Estat

0,00

0,00

Comunitat Autònoma

0,00

0,00

Altres administracions públiques

0,00

0,00

3. (-) DESPESA FINANÇADA AMB FONS FINALISTES PROCEDENTS DE LA UNIÓ EUROPEA O ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

0,00

0,00
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0,00

0,00

4. (-) DESPESA REALITZADA EN INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES

0,00

0,00

TOTAL DESPESA COMPUTABLE DE L’EXERCICI (1 - 2 - 3 - 4)

0,00

0,00

2,40%

0,00

Augments (+) o disminucions (-) permanents de recaptació

0,00

LÍMIT DE LA REGLA DE LA DESPESA EXERCICI n

0,00

Despesa finançada amb fons finalistes procedents de la Unió Europea o altres administracions públiques
DESPESA
PROJECTE

ORN

COEF. FINANÇ.

INGRESSOS
ADMINISTRACIÓ
QUE FINANÇA
LA DESPESA

AJUSTAMENT
(ORN * COEF.
FINANÇ.)

0,00
SUBTOTAL UNIÓ EUROPEA

0,00
0,00

SUBTOTAL ESTAT

0,00
0,00

SUBTOTAL COMUNITAT
AUTÒNOMA

LIQUIDACIÓ
DEL PRESSUPOST

Despesa computable exercici n-1 * Taxa de creixement del PIB

Import

ENDEUTAMENT

Taxa creix. PIB
exercici n

0,00

0,00
0,00

TOTAL

0,00

ALTRES MATÈRIES

SUBTOTAL ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

PATRIMONI

LÍMIT DE LA REGLA DE LA DESPESA DE L’EXERCICI n

MODIFICACIONS
DE CRÈDIT

COMPTES ANUALS
exercici n

CONTRACTACIÓ I
PRESTACIÓ DE SERVEIS

COMPTES ANUALS
exercici n-1

CONTRO INTERN

INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES

PRESSUPOSTO
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Avaluació del compliment de la regla de la despesa
SOCIETAT MERCANTIL
DESPESES A EFECTES DE COMPTABILITAT NACIONAL

COMPTES ANUALS
exercici n-1

COMPTES ANUALS
exercici n

Aprovisionaments
Despeses de personal
Altres despeses d'explotació
Impost de societats
Altres impostos
Despeses excepcionals
Variacions de l'immobilitzat material i intangible; d'inversions
immobiliàries; d'existèncias
Variacions d'existèncias de productes acabats i en curs de fabricació, compte de PiG
Aplicació de provisions
Inversions efectuades per compte de l'entitat local
Ajudes, transferències i subvencions concedides
1. USOS NO FINANCERS EN TERMES SEC,
EXCEPTE INTERESSOS DEL DEUTE

TRANSFERÈNCIES INTERNES

0,00

COMPTES ANUALS
exercici n-1

0,00

COMPTES ANUALS
exercici n

Entitat local
Organisme autònom
Consorci adscrit
Entitat pública empresarial
Fundació
2. (-) PAGAMENTS PER TRANSFERÈNCIES (I ALTRES
OPERACIONS INTERNES) A ALTRES ENTITATS QUE
INTEGREN LA CORPORCIÓ LOCAL

FONS FINALISTES

0,00

COMPTES ANUALS
exercici n-1

0,00

COMPTES ANUALS
exercici n

Unió Europea

0,00

0,00

Estat

0,00

0,00

Comunitat Autònoma

0,00

0,00

Altres administracions públiques

0,00

0,00

3. (-) DESPESA FINANÇADA AMB FONS FINALISTES PROCEDENTS DE LA UNIÓ EUROPEA O ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

0,00

0,00
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0,00

0,00

4. (-) DESPESA REALITZADA EN INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES

0,00

0,00

TOTAL DESPESA COMPUTABLE DE L'EXERCICI (1 - 2 - 3 - 4)

0,00

0,00

2,40%

0,00

Augments (+) o disminucions (-) permanents de recaptació

0,00

LÍMIT DE LA REGLA DE LA DESPESA EXERCICI n

0,00

Despesa finançada amb fons finalistes procedents de la Unió Europea o altres administracions públiques

DESPESA
PROJECTE

ORN

COEF. FINANÇ.

INGRESSOS
ADMINISTRACIÓ
QUE FINANÇA
LA DESPESA

AJUSTAMENT
(ORN * COEF.
FINANÇ.)

0,00
SUBTOTAL UNIÓ EUROPEA

0,00
0,00

SUBTOTAL ESTAT

0,00
0,00

SUBTOTAL COMUNITAT
AUTÒNOMA

LIQUIDACIÓ
DEL PRESSUPOST

Despesa computable exercici n-1 * Taxa de creixement del PIB

Import

ENDEUTAMENT

Taxa creix. PIB
exercici n

0,00

0,00
0,00

TOTAL

0,00

ALTRES MATÈRIES

SUBTOTAL ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

PATRIMONI

LÍMIT DE LA REGLA DE LA DESPESA DE L'EXERCICI n

MODIFICACIONS
DE CRÈDIT

COMPTES ANUALS
exercici n

CONTRACTACIÓ I
PRESTACIÓ DE SERVEIS

COMPTES ANUALS
exercici n-1

CONTRO INTERN

INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES

PRESSUPOSTO

_ ANNEX 1 - LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

113

SERVEI D’ASSISTÈNCIA EN L’EXERCICI DEL CONTROL INTERN A LES ENTITATS LOCALS - GUIA BÀSICA 02

Avaluació del compliment de la regla de la despesa
FUNDACIÓ
DESPESES A EFECTES DE COMPTABILITAT NACIONAL

COMPTES ANUALS
exercici n-1

COMPTES ANUALS
exercici n

Aprovisionaments
Despeses de personal
Altres despeses d'explotació
Impost de societats
Altres impostos
Despeses excepcionals
Variacions de l'immobilitzat material i intangible; d'inversions
immobiliàries; d'existèncias
Variacions d'existèncias de productes acabats i en curs de
fabricació, compte de PiG
Aplicació de provisions
Inversions efectuades per compte de l'entitat local
Ajudes, transferències i subvencions concedides
1. USOS NO FINANCERS EN TERMES SEC,
EXCEPTE INTERESSOS DEL DEUTE

TRANSFERÈNCIES INTERNES

0,00

COMPTES ANUALS
exercici n-1

0,00

COMPTES ANUALS
exercici n

Entitat local
Organisme autònom
Consorci adscrit
Entitat pública empresarial
Societat mercantil
2. (-) PAGAMENTS PER TRANSFERÈNCIES (I ALTRES
OPERACIONS INTERNES) A ALTRES ENTITATS QUE
INTEGREN LA CORPORCIÓ LOCAL

FONS FINALISTES

0,00

COMPTES ANUALS
exercici n-1

0,00

COMPTES ANUALS
exercici n

Unió Europea

0,00

0,00

Estat

0,00

0,00

Comunitat Autònoma

0,00

0,00

Altres administracions públiques

0,00

0,00

3. (-) DESPESA FINANÇADA AMB FONS FINALISTES
PROCEDENTS DE LA UNIÓ EUROPEA O ALTRES
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

0,00

0,00
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0,00

0,00

4. (-) DESPESA REALITZADA EN INVERSIONS
FINANCERAMENT SOSTENIBLES

0,00

0,00

TOTAL DESPESA COMPUTABLE DE L'EXERCICI (1 - 2 - 3 - 4)

0,00

0,00

2,40%

0,00

Augments (+) o disminucions (-) permanents de recaptació

0,00

LÍMIT DE LA REGLA DE LA DESPESA EXERCICI n

0,00

Despesa finançada amb fons finalistes procedents de la Unió Europea o altres administracions públiques
DESPESA
PROJECTE

ORN

COEF. FINANÇ.

INGRESSOS
ADMINISTRACIÓ
QUE FINANÇA
LA DESPESA

AJUSTAMENT
(ORN * COEF.
FINANÇ.)

0,00
SUBTOTAL UNIÓ EUROPEA

0,00
0,00

SUBTOTAL ESTAT

0,00
0,00

SUBTOTAL COMUNITAT
AUTÒNOMA

LIQUIDACIÓ
DEL PRESSUPOST

Despesa computable exercici n-1 * Taxa de creixement del PIB

Import

ENDEUTAMENT

Taxa creix. PIB
exercici n

0,00

0,00
0,00

TOTAL

0,00

ALTRES MATÈRIES

SUBTOTAL ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

PATRIMONI

LÍMIT DE LA REGLA DE LA DESPESA DE L'EXERCICI n

MODIFICACIONS
DE CRÈDIT

COMPTES ANUALS
exercici n

CONTRACTACIÓ I
PRESTACIÓ DE SERVEIS

COMPTES ANUALS
exercici n-1

CONTRO INTERN

INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES

PRESSUPOSTO
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AVALUACIÓ DE L’OBJECTIU D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA,
DE LA REGLA DE LA DESPESA I DEL LÍMIT DEL DEUTE EN L’APROVACIÓ
DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST I, SI S’ESCAU, EN L’APROVACIÓ
DELS COMPTES ANUALS DE LES SOCIETATS NO FINANCERES.
Avaluació del compliment de la sostenibilitat financera

RÀTIO LEGAL DEL DEUTE VIU

Deute viu a 31/12
exercici n

Ingressos corrents
de la liquidació
exercici n

0,00

0,00

Ràtio

0,00

DEUTE VIU A 31/12 exercici n
Concepte
Operacions vigents a
31/12/n

Entitat
local
0,00

Organisme
autònom
0,00

Consorci
adscrit
0,00

Entitat
pública
empresarial
0,00

Societat
mercantil
0,00

Fundació
0,00

TOTAL
0,00

Deute viu a curt
termini

0,00

Deute viu a llarg
termini

0,00

Deute viu avalat

0,00

Saldos no disposats
d'operacions
formalitzades

0,00

TOTAL
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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INGRESSOS CORRENTS DE LA LIQUIDACIÓ EXERCICI n
Societat
mercantil

Fundació

TOTAL

DRN capítol 1 a 5 de la
liquidació

0,00

0,00

0,00

0,00

DRN per operacions
corrents afectats a operacions de capital

0,00

0,00

0,00

0,00

Article 35 Contribucions especials

0,00

Concepte 396 Ingressos per actuacions
d’urbanització

0,00

Concepte 397 Aprofitaments urbanístics

0,00

Ingressos d’explotació

0,00

0,00

0,00

0,00

Import net de la xifra
de negocis

0,00

0,00

0,00

0,00

Treballs realitzats per
l’empresa per al seu
actiu

0,00

0,00

0,00

0,00

Altres ingressos
d’explotació

0,00

0,00

0,00

0,00

Imputació de subvencions d’immobilitzat
no financer i altres

0,00

0,00

0,00

0,00

Ajust de consolidació per
operacions internes (*)
TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Entitat pagadora

Organisme autònom

Entitat local

Consorci adscrit

Entitat local

Entitat pública empresarial

Entitat local

Societat mercantil

Entitat local

Fundació

Entitat local

Import

TOTAL

0,00

ALTRES MATÈRIES

Entitat receptora

CONTRACTACIÓ I
PRESTACIÓ DE SERVEIS

(*) OPERACIONS INTERNES

MODIFICACIONS
DE CRÈDIT

Entitat
pública empresarial

LIQUIDACIÓ
DEL PRESSUPOST

Consorci
adscrit

ENDEUTAMENT

Organisme
autònom

PATRIMONI

Entitat local

CONTRO INTERN

Concepte
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1

TIPUS:

CONTROL PERMANENT NO PLANIFICABLE

ACTUACIÓ:

Seguiment del compliment dels plans econòmico-financers aprovats
(entitats locals de l'article 111 del RDLeg 2/2004)

Ref. Legislativa

Descripció de l'actuació objecte de control permanent

Art. 22.2 RD
1463/2007

La verificació del compliment dels plans aprovats durant el seu període de vigència,
s'efectuarà anualment per la pròpia entitat local, als efectes de la qual la intervenció local emetrà informe anual relatiu al compliment del pla, en les diferents fases
d'aprovació, execució o liquidació del pressupost, que es posarà en coneixement
del ple en la sessió informativa corresponent.

A.

Ref. Legislativa

Aspectes a revisar

A.1

Art. 22.2 RD
1463/2007

Que es proposa la dació de compte de l'informe al ple de la corporació.

A.2

Art. 172 i 175 RD
2568/1986

Que existeix informe favorable del responsable de l'expedient en el que s'exposen els
antecedents i disposicions legals o reglamentàries en què basa el seu criteri.

A.3

Art. 21 i 23 LO
2/2012
Art. 9.2
OHAP/2105/2012
Art. 116bis.2 L 7/1985
Art. 20 i 22.2 RD
1463/2007
Apartat 10 NITF2019

En incomplir-se les regles fiscals en el moment de la liquidació del pressupost del primer exercici del pla econòmic i financer, que s'acredita a l'expedient que s’han adoptat
les mesures de gestió pressupostària necessàries per evitar l’incompliment en el segon
exercici del pla.

B.

Ref. Legislativa

Altres aspectes a revisar

1.3

1.3.4

MATÈRIA:

B.1

C.

Liquidació del pressupost

A criteri de la intervenció

Ref. Legislativa

Es fa constar

C.1

Apartat 10 NITF2019

Es fa constar que, a efectes de seguiment del pla, cal trametre al Departamenht de
la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, durant el primer semestre de cada exercici, les dades corresponents al tancament comptable de l’exercici anterior en els
termes previstos a l’article 11 de l’Ordre ECF/138/2007 (formulari 12).

C.2

Art. 22.2 RD
1463/2007
Apartat 10 NITF2019

Es fa constar que en incomplir-se les regles fiscals en el moment de la liquidació del
pressupost del segon exercici del pla, el ple de l’ens local ha d'aprovar un nou pla
econòmic i financer per a l’exercici en curs (l’exercici en què s’aprova la liquidació
del segon exercici del pla inicial) i el següent.

D.

Ref. Legislativa

Altres es fa constar

D.1
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A criteri de la intervenció

Revocació de la reducció de despeses en liquidacions de pressupost
amb romanent de tresoreria negatiu

Ref. Legislativa

Descripció de l'actuació objecte de control permanent

Art. 193.1 RDLeg
2/2004

En cas de liquidació del pressupost amb romanent de tresoreria negatiu, el ple de
la corporació o l'òrgan competent de l'organisme autònom, segons correspongui,
hauran de procedir, en la primera sessió que celebrin, a la reducció de despeses del
nou pressupost per quantia igual al dèficit produït. L'expressada reducció només
podrà revocar-se per acord del ple, a proposta del president, i previ informe de
la intervenció, quan el desenvolupament normal del pressupost i la situació de la
tresoreria ho consentissin.

A.

Ref. Legislativa

Aspectes a revisar

A.1

Art. 193.1 RDLeg
2/2004
Art. 105 RD 500/1990
Art. 34.1 L 39/2015

Que l'expedient es proposa al ple de la corporació.

A.2

Art. 172 i 175 RD
2568/1986
Art. 207 RDL 2/2004
Regles 52 i 53
OHAP/1781/2013

Que existeix informe favorable del responsable de l’expedient, en el que s’exposa la
situació d’execució del pressupost i del moviment de la tresoreria per operacions pressupostàries independents i auxiliars en el que s’acredita el desenvolupament normal del
pressupost.

A.3

Art. 193.1 RDLeg
2/2004
Art. 105 RD 500/1990

Que la reducció de despeses del nou pressupost per quantia igual al romanent de
tresoreria negatiu es va aprovar pel ple de la corporació, després d'haver-se aprovat la
liquidació.

A.4

Art. 193.1 RDLeg
2/2004
Art. 105 RD 500/1990

Que s'acredita que el desenvolupament normal del pressupost i la situació de la tresoreria permeten la revocació de la reducció de despeses del nou pressupost per quantia
igual al dèficit produït.

B.

Ref. Legislativa

Altres aspectes a revisar

B.1

A criteri de la intervenció

Ref. Legislativa

D.
D.1

A criteri de la intervenció

Ref. Legislativa

CONTRACTACIÓ I
PRESTACIÓ DE SERVEIS

C.1

Es fa constar
Altres es fa constar
A criteri de la intervenció

CONTRO INTERN

C.

Liquidació del pressupost

ALTRES MATÈRIES

1.3.5

MATÈRIA:

MODIFICACIONS
DE CRÈDIT

ACTUACIÓ:

1.3

LIQUIDACIÓ
DEL PRESSUPOST

CONTROL PERMANENT NO PLANIFICABLE

ENDEUTAMENT

TIPUS:

PATRIMONI

1

PRESSUPOSTO
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1

TIPUS:

CONTROL PERMANENT NO PLANIFICABLE

ACTUACIÓ:

Concertació o modificació d'operacions de crèdit a curt termini

Ref. Legislativa

Descripció de l'actuació objecte de control permanent

Art. 52.2 RDLeg
2/2004
Art. 4.1.b).3 RD
128/2018

La concertació o modificació de qualsevol operació de crèdit haurà d'acordar-se
previ informe de la intervenció en el qual s'analitzarà, especialment, la capacitat de
l'entitat local per fer front, en el temps, a les obligacions que d'aquelles es derivin
per aquesta.

A.

Ref. Legislativa

Aspectes a revisar

A.1

Art. 34.1 L 39/2015
Art. 52.2 RDLeg
2/2004

En tractar-se d'una concertació o modificació d'una operació a curt termini que junt
amb la resta d'operacions vives d'aquesta naturalesa no supera el 15% dels recursos
corrents liquidats en l'exercici anterior, que l'expedient es proposa a l'alcalde-president
de la corporació.

A.2

Art. 34.1 L 39/2015
Art. 52.2 RDLeg
2/2004

En tractar-se d'una concertació o modificació d'una operació a curt termini que junt
amb la resta d'operacions vives d'aquesta naturalesa supera el 15% dels recursos corrents liquidats en l'exercici anterior, que l'expedient es proposa al ple de la corporació.

A.3

Art. 172 i 175 RD
2568/1986

Que existeix informe favorable del responsable de l'expedient en el que s'exposen els
antecedents i disposicions legals o reglamentàries en què basa el seu criteri.

A.4

Art. 54.1.b) RDLeg
781/1986
Art. 3.3.c) RD
128/2018
Art. 47.2.l L 7/1985

En tractar-se de la concertació d'una operació de crèdit que supera el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, que consta l'informe de la secretaria de la corporació.

A.5

Art. 50 RDLeg 2/2004

Que l'entitat local disposa del pressupost aprovat per a l'exercici en curs.

A.6

Art. 50 RDLeg 2/2004

En tractar-se d'una entitat local amb el pressupost prorrogat, que les anteriores operacions de tresoreria hagin estat retornades i es justifiqui aquest extrem a l'hora de suscriure la nova operació.

A.7

Art. 51 RDLeg 2/2004

Que l'operació de crèdit té una durada inferior a un any.

A.8

Art. 51 RDLeg 2/2004

Que l'import de l'operació de crèdit no supera, en el seu conjunt, el 30% dels ingressos
liquidats per operacions corrents en l'exercici anterior.

Art. 51 RDLeg 2/2004

En tractar-se d'una operació de crèdit realitzada en el primer semestre de l'any sense
que s'hagi produït la liquidació del pressupost de l'exercici anterior, que l'import de
l'operació de crèdit no supera, en el seu conjunt, el 30% dels ingressos liquidats per
operacions corrents en l'exercici anterior a aquest (n-2).

Art. 48.bis.1 i 3
RDLeg 2/2004

Que l'execució de l'actuació proposada compleix el principi de prudència financera,
d'acord amb les condicions establertes per Resolució de 4 de juliol de 2017, de la
secretaria general del Tresor i Política financera, pel que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les comunitats
autònomes i entitats locals.

Art. 52.2 RDLeg
2/2004

En tractar-se d'una operació de crèdit que no supera en el seu conjunt el 30% dels
ingressos liquidats per operacions corrents de l'exercici anterior es dedueix, que l'entitat
local té capacitat per fer front en el temps a les obligacions de despesa derivades de
la contractació de l'operació de tresoreria (interessos i despeses relacionades amb les
diposicions de la pòlissa de tresoreria).

Ref. Legislativa

Altres aspectes a revisar

1.4

1.4.1

A.9

A.10

A.11

B.
B.1

120

MATÈRIA:

Endeutament

A criteri de la intervenció

C.1

Art. 53.5 i .6 RDLeg
2/2004

En tractar-se d'una operació que precisa d'autorització, ja que es formalitza amb
l'exterior o amb entitats financeres no residents a Espanya i/o que s'instrumenta
mitjançant emissions de deute o qualsevol altra forma d'apel.lació al crèdit public
d'acord al previst a la L 24/1988, es fa constar que no podran adquirir fermesa els
compromisos de despesa vinculats a l'operació fins que no es disposi de la corresponent autorització.

C.2

Art. 51 OTF

Es fa constar l'obligatorietat de comunicar al Departament d'Economia i Finances
l'operació de crèdit i/o aval a curt termini en el termini dels deu primers dies del mes
següent a la formalització del contracte.

C.3

Art. 55.1 i .4 RDLeg
2/2004

Es fa constar l'obligatorietat de comunicar a la central de riscos del Ministeri d'Hisenda informació sobre l'operació de tresoreria concertada.

C.4

Art. 47.2.l) L 7/1985

En tractar-se d'una operació que supera el 10% recursos ordinaris, es fa constar
que es requerirà el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació per a l'aprovació de l'expedient.

C.5

Art. 25.1 RD
1463/2007

Es fa constar, que s'incorpora l'informe de control permanent sobre l'avaluació del
compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària de la liquidació del pressupost
de l'exercici anterior i del pressupost aprovat per a l'exercici corrent.

Ref. Legislativa

Altres es fa constar

PATRIMONI

ENDEUTAMENT

A criteri de la intervenció

CONTRACTACIÓ I
PRESTACIÓ DE SERVEIS

D.1

CONTRO INTERN

D

MODIFICACIONS
DE CRÈDIT

Es fa constar

LIQUIDACIÓ
DE PRESSUPOST

Ref. Legislativa

ALTRES MATÈRIES

C.

PRESSUPOSTO
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1

TIPUS:

CONTROL PERMANENT NO PLANIFICABLE

ACTUACIÓ:

Concertació o modificació d'operacions de crèdit a llarg termini

Ref. Legislativa

Descripció de l'actuació objecte de control permanent

Art. 52.2 RDLeg
2/2004
Art. 4.1.b).3 RD
128/2018

La concertació o modificació de qualsevol operació de crèdit haurà d'acordar-se
previ informe de la intervenció en el qual s'analitzarà, especialment, la capacitat de
l'entitat local per fer front, en el temps, a les obligacions que d'aquelles es derivin
per aquesta.

A.

Ref. Legislativa

Aspectes a revisar

A.1

Art. 34.1 L 39/2015
Art. 52.2 RDLeg
2/2004

En tractar-se d'una concertació o modificació d'una operació a llarg termini, l'import
acumulat de les quals dins l'exercici econòmic no supera el 10% dels recursos de caràcter ordinari previstos en el pressupost, que l'expedient es proposa a l'alcalde-president de la corporació.

A.2

Art. 34.1 L 39/2015
Art. 52.2 RDLeg
2/2004

En tractar-se d'una concertació o modificació d'una operació a llarg termini, l'import
acumulat de les quals dins l'exercici econòmic supera el 10% dels recursos de caràcter
ordinari previstos en el pressupost, que l'expedient es proposa al ple de la corporació.

A.3

Art. 172 i 175 RD
2568/1986

Que existeix informe favorable del responsable de l'expedient en el que s'exposen els
antecedents i disposicions legals o reglamentàries en què basa el seu criteri.

A.4

Art. 54.1.b) RDLeg
781/1986
Art. 3.3.c) RD
128/2018
Art. 47.2.l) L 7/1985

En tractar-se de la concertació d'una operació de crèdit que supera el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, que consta l'informe de la secretaria de la corporació.

A.5

En tractar-se de la concertació d'una operació de crèdit a llarg termini, sempre que l'estalvi net sigui negatiu i/o el volum total de deute viu excedeixi del 110% dels ingressos
corrents liquidats o meritats de l'últim exercici pressupostari liquidat, que consta el pla
de sanejament financer, aprovat pel ple, a realitzar en un termini no superior a tres anys,
Art. 53.1, .2 i 3 RDLeg en el qual s'adoptin les mesures de gestió, tributàries, financeres i pressupostàries que
2/2004
permeti, com a mínim, ajustar a zero l'estalvi negatiu de l'entitat, organisme autònom
o societat mercantil, excepte que es tracti del supòsit d'autorització d'una operació de
DF 31 L 17/2012
crèdit que tingui com a finalitat la substitució d'operacions de crèdit a llarg termini conOECF/138/2007
certades amb anterioritat, en la forma prevista per la llei, amb l'objectiu de disminuir la
càrrega financera o el risc d'aquestes operacions, respecte a les obligacions derivades
d'aquestes pendents de venciment, a més, que consta l'autorització de la formalització
de les operacions previstes per part de l'òrgan de tutela financera.

A.6

En tractar-se de la concertació d'una operació de crèdit a llarg termini que es formalitza
a l'exterior o amb entitats financeres no residents a Espanya, incloses les cessions a
entitats financeres no residents de les participacions que ostenten entitats residents, en
crèdits atorgats a les entitats locals, els seus organismes autònoms i els ens i societats
Art. 53.5.a) i b) RDLeg mercantils dependents, que presentin serveis o produeixin béns que no es financen
2/2004
majoritàriament amb ingressos de mercat, i/o que s'instrumenta mitjançant emissions
de deute o qualsevol altra forma d'apelació al crèdit public, i/o denominada en euros
i que es realitza dins de l'espai territorial dels països pertanyents a la Unió Europea i
amb entitats finaceres residents en alguns dels països de la Unió Europea, que consta
l'autorització de tutela financera.

A.7

Art. 52.2 i 53 RDLeg
2/2004

En tractar-se d'una operació de crèdit que el seu import anual no supera en el seu conjunt el 110% dels ingressos corrents liquidats o meritats de l'últim exercici pressupostari
liquidat del pressupost de l'entitat es dedueix, que l'entitat local té capacitat per fer front
en el temps a les obligacions de despesa derivades de la contractació de l'operació de
crèdit.

Art. 50 RDLeg 2/2004

Que l'entitat local disposa del pressupost aprovat per a l'exercici en curs, excepte quan
la concertació d'operacions de crèdit fa referència a operacions de crèdit a llarg termini
per al finançament d'inversions vinculades directament a modificacions de crèdit tramitades en la forma prevista en els apartats 1, 2, 3 i 6 de l'article 177 del RDLeg 2/2004
que podrà ser pressupost prorrogat.

1.4

1.4.2

A.8
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MATÈRIA:

Endeutament

Ref. Legislativa

Altres aspectes a revisar

B.1

A criteri de la intervenció

C.

Ref. Legislativa

Es fa constar

C.1

Art. 53.6 RDLeg
2/2004

En tractar-se d'una operació que precisa d'autorització, es fa constar que no podran
adquirir fermesa els compromisos de despesa vinculats a l'operació fins que no es
disposi de la corresponent autorització.

C.2

Art. 47.2.l) L 7/1985

En tractar-se d'una operació que supera el 10% recursos ordinaris, es fa constar
que es requerirà el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació per a l'aprovació de l'expedient.

C.3

Art. 13.5 LO 2/2012
Art. 25.1 RD
1463/2007

Es fa constar, que s'incorpora l'informe de control permanent sobre l'avaluació del
compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària de la liquidació del pressupost
de l'exercici anterior i del pressupost aprovat per a l'exercici corrent, en aplicació de
l'article 16 del RD 1463/2007.

C.4

Art. 4.1
OECF/138/2007

Es fa constar l'obligatorietat de comunicar al Departament d'Economia i Finances
l'operació de crèdit i/o aval a llarg termini en el termini dels deu primers dies del mes
següent a la formalització del contracte.

C.5

Art. 55.1 i .4 RDLeg
2/2004

Es fa constar l'obligatorietat de comunicar a la central de riscos del Ministeri d'Hisenda informació sobre l'operació de crèdit concertada i la seva càrrega financera.

Ref. Legislativa

Altres es fa constar

D
D.1

MODIFICACIONS
DE CRÈDIT

B.

LIQUIDACIÓ
DE PRESSUPOST

Art. 53 RDLeg 2/2004
DF 31 L 17/2012

ENDEUTAMENT

A.9

En tractar-se d'una entitat inclosa en l'àmbit subjectiu dels articles 111 i 135 del TRLRHL que hagi incomplert el principi d'estabilitat pressupostària i amb un volum d'endeutament superior al 75% dels ingressos corrents liquidats, en les operacions que es
formalitzin en l'exterior (fora de la UE), en les que s'instrumentalizin mitjançant emissions
de deute o qualsevol altre apel·lació de crèdit públic, en les entitats adherides a les
mesures del Títol II del RD 8/2013 (mesures urgents contra la morositat), que es disposa
d'autorització de l'òrgan de tutela financera en les operacions de deute a ll/t.

PRESSUPOSTO
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A criteri de la intervenció

ALTRES MATÈRIES

CONTRO INTERN

CONTRACTACIÓ I
PRESTACIÓ DE SERVEIS

PATRIMONI

EXCEL PER AL CÀLCUL
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CONCERTACIÓ O MODIFICACIÓ D’OPERACIONS DE CRÈDIT
A LLARG TERMINI
Avaluació del compliment del límit del deute

RÀTIO LEGAL DEL DEUTE VIU

Deute viu previst
a 31/12 exercici
n

Ingressos corrents
del darrer exercici
liquidat

0,00

0,00

Ràtio

0,00

DEUTE VIU PREVIST A 31/12 exercici n
Concepte
Operacions vigents a
31/12 exercici n-1

Entitat
local
0,00

Organisme
autònom
0,00

Consorci
adscrit
0,00

Entitat
pública
empresarial
0,00

Societat
mercantil
0,00

Fundació
0,00

TOTAL
0,00

Deute viu a curt
termini

0,00

Deute viu a llarg
termini

0,00

Deute viu avalat

0,00

Saldos no disposats
d'operacions
formalitzades

0,00

Variació dels passius
financers prevista en el
cap. 9 d'ingressos i en
el cap. 9 de despeses
del pressupost exercici
n

0,00

TOTAL

124

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PRESSUPOSTO

_ ANNEX 1 - ENDEUTAMENT

INGRESSOS CORRENTS DEL DARRER EXERCICI LIQUIDAT
Societat
mercantil

Fundació

TOTAL

DRN capítol 1 a 5 de la
liquidació
DRN per operacions
corrents afectats a operacions de capital

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Article 35 Contribucions especials

0,00

Concepte 396 Ingressos per actuacions
d'urbanització

0,00

Concepte 397 Aprofitaments urbanístics

0,00

Ingressos d'explotació

0,00

0,00

0,00

0,00

Import net de la xifra
de negocis

0,00

Treballs realitzats per
l'empresa per al seu
actiu

0,00

Altres ingressos
d'explotació

0,00

Imputació de subvencions d'immobilitzat
no financer i altres

0,00

Ajust de consolidació per
operacions internes (*)
TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Entitat pagadora

Organisme autònom

Entitat local

Consorci adscrit

Entitat local

Entitat pública empresarial

Entitat local

Societat mercantil

Entitat local

Fundació

Entitat local

Import

TOTAL

0,00

ALTRES MATÈRIES

Entitat receptora

CONTRACTACIÓ I
PRESTACIÓ DE SERVEIS

(*) OPERACIONS INTERNES

MODIFICACIONS
DE CRÈDIT

Entitat
pública empresarial

LIQUIDACIÓ
DE PRESSUPOST

Consorci
adscrit

ENDEUTAMENT

Organisme
autònom

PATRIMONI

Entitat local

CONTRO INTERN

Concepte
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CONCERTACIÓ O MODIFICACIÓ D’OPERACIONS
DE CRÈDIT A LLARG TERMINI
Càlcul de l’estalvi net
Dades liquidació exercici n-1

Signe

Import

Capítols l a V ingressos corrents

+

Deducció dels ingressos afectats a operacions de capital

-

Deducció dels ingressos no recorrents

-

Capítols l, ll i IV despeses corrents

-

Obligacions corrents finançades amb Romanent líquid de tresoreria

-

ESTALVI BRUT
Anualitat teòrica d’amortització

0,00

ESTALVI NET

126

=
=

0,00

Els organismes autònoms i els ens i societats mercantils dependents, precisaran la
prèvia autorització del ple de la corporació i informe de la intervenció per a la concertació d'operacions de crèdit a llarg termini.

A.

Ref. Legislativa

Aspectes a revisar

A.1

Art. 34.1 L 39/2015
Art. 52.2 RDLeg
2/2004

En tractar-se d'una concertació o modificació d'una operació a llarg termini, l'import
acumulat de les quals dins l'exercici econòmic no supera el 10% dels recursos de
caràcter ordinari previstos en el pressupost, que l'expedient es proposa al president de
l'ens depenent.

A.2

Art. 34.1 L 39/2015
Art. 52.2 RDLeg
2/2004

En tractar-se d'una concertació o modificació d'una operació a llarg termini, l'import
acumulat de les quals dins l'exercici econòmic supera el 10% dels recursos de caràcter ordinari previstos en el pressupost, que l'expedient es proposa a l'òrgan col.legiat
competent de l'ens depenent.

A.3

Art. 34.1 L 39/2015
Art. 54 RDLeg 2/2004

Que consta la proposta d'autorització del ple de la corporació per a la concertació
d'operacions de crèdit a llarg termini.

A.4

Art. 172 i 175 RD
2568/1986

Que existeix informe favorable del responsable de l'expedient en el que s'exposen els
antecedents i disposicions legals o reglamentàries en què basa el seu criteri.

A.5

Art. 54.1.b) RDLeg
781/1986
Art. 3.3.c) RD
128/2018
Art. 47.2.l) L 7/1985

En tractar-se de la concertació d'una operació de crèdit que supera el 10% dels recursos ordinaris del pressupost de l'ens depenent, que consta l'informe de la secretaria de
la corporació.

A.6

En tractar-se de la concertació d'una operació de crèdit a llarg termini, sempre que
l'estalvi net sigui negatiu en termes consolidats, i/o el volum total de deute viu en termes
consolidats excedeixi del 110% dels ingressos corrents liquidats o meritats de l'últim
exercici pressupostari liquidat, que consta el pla de sanejament financer, aprovat pel
ple, a realitzar en un termini no superior a tres anys, en el qual s'adoptin les mesures
Art. 53.1, .2 i 3 RDLeg
de gestió, tributàries, financeres i pressupostàries que permeti, com a mínim, ajustar a
2/2004
zero l'estalvi negatiu de l'entitat, organisme autònom o societat mercantil, excepte que
DF 31 L 17/2012
es tracti del supòsit d'autorització d'una operació de crèdit que tingui com a finalitat
OECF/138/2007
la substitució d'operacions de crèdit a llarg termini concertades amb anterioritat, en
la forma prevista per la llei, amb l'objectiu de disminuir la càrrega financera o el risc
d'aquestes operacions, respecte a les obligacions derivades d'aquestes pendents de
venciment, a més, que consta l'autorització de la formalització de les operacions previstes per part de l'òrgan de tutela financera.

A.7

En tractar-se de la concertació d'una operació de crèdit a llarg termini que es formalitza
a l'exterior o amb entitats financeres no residents a Espanya, incloses les cessions a
entitats financeres no residents de les participacions que ostenten entitats residents, en
crèdits atorgats a les entitats locals, els seus organismes autònoms i els ens i societats
Art. 53.5.a) i b) RDLeg mercantils dependents, que presentin serveis o produeixin béns que no es financen
2/2004
majoritàriament amb ingressos de mercat, i/o que s'instrumenta mitjançant emissions
de deute o qualsevol altra forma d'apelació al crèdit public, i/o denominada en euros
i que es realitza dins de l'espai territorial dels països pertanyents a la Unió Europea i
amb entitats finaceres residents en alguns dels països de la Unió Europea, que consta
l'autorització de tutela financera.
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MODIFICACIONS
DE CRÈDIT

Art. 54 RDLeg 2/2004
Art. 4.1.b).3 RD
128/2018

LIQUIDACIÓ
DE PRESSUPOST

Descripció de l'actuació objecte de control permanent

Endeutament

ENDEUTAMENT

Ref. Legislativa

1.4.3

MATÈRIA:

PATRIMONI

ACTUACIÓ:

Autorització prèvia a la concertació d'operacions de crèdit a llarg termini d'organismes autònoms i societats mercantils per part del Ple de
la Corporació

1.4

CONTRACTACIÓ I
PRESTACIÓ DE SERVEIS

CONTROL PERMANENT NO PLANIFICABLE

CONTRO INTERN

TIPUS:

ALTRES MATÈRIES

1

PRESSUPOSTO
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A.8

A.9

A.10

B.

Art. 52.2 i 53 RDLeg
2/2004

En tractar-se d'una operació de crèdit que el seu import anual no supera en el seu
conjunt el 110% dels ingressos corrents liquidats o meritats de l'últim exercici pressupostari liquidat del pressupost de l'entitat en termes consolidats, es dedueix que l'entitat
local té capacitat per fer front en el temps a les obligacions de despesa derivades de la
contractació de l'operació de crèdit.

Art. 50 RDLeg 2/2004

Que l'entitat local disposa del pressupost aprovat per a l'exercici en curs, excepte quan
la concertació d'operacions de crèdit fa referència a operacions de crèdit a llarg termini
per al finançament d'inversions vinculades directament a modificacions de crèdit tramitades en la forma prevista en els apartats 1, 2, 3 i 6 de l'article 177 del RDLeg 2/2004,
que podrà ser pressupost prorrogat.

Art. 53 RDLeg 2/2004
DF 31 L 17/2012

En tractar-se d'una entitat inclosa en l'àmbit subjectiu dels articles 111 i 135 del TRLRHL que hagi incomplert el principi d'estabilitat pressupostària i amb un volum d'endeutament superior al 75% dels ingressos corrents liquidats, en les operacions que es
formalitzin en l'exterior (fora de la UE), en les que s'instrumentalizin mitjançant emissions
de deute o qualsevol altre apel·lació de crèdit públic, en les entitats adherides a les
mesures del Títol II del RD 8/2013 (mesures urgents contra la morositat), que es disposa
d'autorització de l'òrgan de tutela financera en les operacions de deute a ll/t.

Ref. Legislativa

Altres aspectes a revisar

B.1

A criteri de la intervenció

C.

Ref. Legislativa

Es fa constar

C.1

Art. 53.6 i 54 RDLeg
2/2004

En tractar-se d'una operació que precisa d'autorització, es fa constar que no podran
adquirir fermesa els compromisos de despesa vinculats a l'operació fins que no es
disposi de la corresponent autorització.

C.2

Art. 47.2.l) L 7/1985

En tractar-se d'una operació que supera el 10% recursos ordinaris, es fa constar
que es requerirà el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació per a l'aprovació de l'expedient.

C.3

Art. 13.5 LO 2/2012
Art. 25.1 RD
1463/2007

Es fa constar, que s'incorpora l'informe de control permanent sobre l'avaluació del
compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària de la liquidació del pressupost
de l'exercici anterior i del pressupost aprovat per a l'exercici corrent, en aplicació de
l'article 16 del RD 1463/2007.

C.4

Art. 4.1
OECF/138/2007

Es fa constar l'obligatorietat de comunicar al Departament d'Economia i Finances
l'operació de crèdit i/o aval a llarg termini en el termini dels deu primers dies del mes
següent a la formalització del contracte.

C.5

Art. 55.1 i .4 RDLeg
2/2004

Es fa constar l'obligatorietat de comunicar a la central de riscos del Ministeri d'Hisenda informació sobre l'operació de crèdit concertada i la seva càrrega financera.

Ref. Legislativa

Altres es fa constar

D
D.1

EXCEL PER AL CÀLCUL

128

A criteri de la intervenció

Avaluació del compliment del límit del deute							

RÀTIO LEGAL DEL DEUTE VIU

Deute viu previst
a 31/12 exercici
n

Ingressos corrents
del darrer exercici
liquidat

0,00

0,00

Ràtio

0,00

LIQUIDACIÓ
DE PRESSUPOST

AUTORITZACIÓ PRÈVIA A LA CONCERTACIÓ D'OPERACIONS
DE CRÈDIT A LLARG TERMINI D'ORGANISMES AUTÒNOMS
I SOCIETATS MERCANTILS PER PART DEL PLE DE
LA CORPORACIÓ

MODIFICACIONS
DE CRÈDIT

PRESSUPOSTO

_ ANNEX 1 - ENDEUTAMENT

0,00

Organisme
autònom
0,00

Consorci
adscrit
0,00

Entitat
pública
empresarial
0,00

Societat
mercantil
0,00

Fundació
0,00

TOTAL
0,00

Deute viu a curt
termini

0,00

Deute viu a llarg
termini

0,00

Deute viu avalat

0,00

Saldos no disposats
d'operacions
formalitzades

0,00

Variació dels passius
financers prevista en el
cap. 9 d'ingressos i en
el cap. 9 de despeses
del pressupost exercici
n

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CONTRO INTERN

0,00

ALTRES MATÈRIES

TOTAL

PATRIMONI

Operacions vigents a
31/12 exercici n-1

Entitat
local

CONTRACTACIÓ I
PRESTACIÓ DE SERVEIS

Concepte

ENDEUTAMENT

DEUTE VIU PREVIST A 31/12 exercici n
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INGRESSOS CORRENTS DEL DARRER EXERCICI LIQUIDAT
Concepte

Entitat local

Organisme
autònom

Consorci
adscrit

Entitat
pública empresarial

Societat
mercantil

Fundació

TOTAL

DRN capítol 1 a 5 de la
liquidació
DRN per operacions
corrents afectats a operacions de capital

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Article 35 Contribucions especials

0,00

Concepte 396 Ingressos per actuacions
d'urbanització

0,00

Concepte 397 Aprofitaments urbanístics

0,00

Ingressos d'explotació

0,00

0,00

0,00

0,00

Import net de la xifra
de negocis

0,00

Treballs realitzats per
l'empresa per al seu
actiu

0,00

Altres ingressos
d'explotació

0,00

Imputació de subvencions d'immobilitzat
no financer i altres

0,00

Ajust de consolidació per
operacions internes (*)
TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(*) OPERACIONS INTERNES
Entitat receptora

Entitat pagadora

Organisme autònom

Entitat local

Consorci adscrit

Entitat local

Entitat pública empresarial

Entitat local

Societat mercantil

Entitat local

Fundació

Entitat local

Import

TOTAL
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0,00

PRESSUPOSTO
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AUTORITZACIÓ PRÈVIA A LA CONCERTACIÓ D'OPERACIONS
DE CRÈDIT A LLARG TERMINI D'ORGANISMES AUTÒNOMS
I SOCIETATS MERCANTILS PER PART DEL PLE DE LA CORPORACIÓ

Signe

Import

Capítols l a V ingressos corrents

+

Deducció dels ingressos afectats a operacions de capital

-

Deducció dels ingressos no recorrents

-

Capítols l, ll i IV despeses corrents

-

Obligacions corrents finançades amb Romanent líquid de tresoreria

-

ESTALVI BRUT

0,00

-

PATRIMONI

ENDEUTAMENT

0,00

CONTRACTACIÓ I
PRESTACIÓ DE SERVEIS

=

CONTRO INTERN

ESTALVI NET

ALTRES MATÈRIES

Anualitat teòrica d'amortització

=

LIQUIDACIÓ
DE PRESSUPOST

Dades liquidació exercici n-1

MODIFICACIONS
DE CRÈDIT

Càlcul de l’estalvi net
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1

TIPUS:

CONTROL PERMANENT NO PLANIFICABLE

ACTUACIÓ:

Concertació d'operacions de crèdit per finançar, excepcionalment,
despesa corrent a través de modificacions de crèdit

Ref. Legislativa

Descripció de l'actuació objecte de control permanent

Art. 177.5 RDLeg
2/2004
Art. 54.1.b) RDLeg
781/1986
Art. 4.1.b).3 i .5 RD
128/2018

La concertació o modificació de qualsevol operació de crèdit, així com l'adopció
d'acords en assumptes per a les que legalment s'exigeixi una majoria especial,
haurà d'acordar-se previ informe de la intervenció.

A.

Ref. Legislativa

Aspectes a revisar

A.1

Art. 34.1 L 39/2015
Art. 177.5 RDLeg
2/2004
Art. 36.3 RD
500/1990

Que l'expedient es proposa al ple de la corporació.

A.2

Art. 172 i 175 RD
2568/1986

Que existeix informe favorable del responsable de l'expedient en el que s'exposen els
antecedents i disposicions legals o reglamentàries en què basa el seu criteri.

A.3

Art. 177.5 RDLeg
2/2004
Art. 47.2.l) L 7/1985
Art. 54.1 RDLeg
781/1986
Art. 3.3.c) RD
128/2018

Que consta informe de la secretaria de la corporació.

A.4

Art. 49.4 RDLeg
2/2004

Que l'operació de crèdit s'instrumenta mitjançant un préstec o un crèdit concertat amb
una entitat financera.

A.5

Art. 177.5 RDLeg.
2/2004
Art.36.3 RD 500/1990

Que l'operació de crèdit té previst finançar noves o majors despeses per operacions
corrents que en l'expedient es declaren expressament necessàries i urgents.

A.6

Art. 177.5 RDLeg
2/2004
Art. 36.2 i 36.3 RD
500/1990

Que s'acredita la insuficiència d'altres mitjans de finançament previstos als articles 36.1
del RD 500/1990 i 177.4 del RDLeg 2/2004.

A.7

Art. 177.5 RDLeg
2/2004
Art. 36.3 RD
500/1990

Que el seu import total anual no supera el 5% dels recursos per operacions corrents del
pressupost de l'entitat.

A.8

Art. 177.5 RDLeg
2/2004
Art. 36.3 RD
500/1990

Que la càrrega financera total de l'entitat, qualsevol que en sigui la seva naturalesa, inclosa la derivada de les operacions projectades, no supera el 25% d'aquests recursos.

A.9

Art. 177.5 RDLeg
2/2004
Art.36.3 RD 500/1990

En complir-se les circumstàncies establertes a l'art. 177.5 del RDLeg 2/2004 es dedueix,
que l'entitat local té capacitat per fer front en el temps a les obligacions de despesa
derivades de la contractació de l'operació de crèdit.

B.

Ref. Legislativa

Altres aspectes a revisar

1.4

1.4.4

B.1
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MATÈRIA:

Endeutament

A criteri de la intervenció

Ref. Legislativa

Es fa constar

C.1

Art. 177.5 RDLeg
2/2004
Art. 36.3 RD
500/1990

Es fa constar que les operacions quedaran cancel.lades abans que es procedeixi a
la renovació de la corporació que les concerti.

C.2

Art. 177.5 RDLeg
2/2004
Art. 47 L 7/1985

Es fa constar que es requerirà el vot favorable de la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació per a l'aprovació de l'expedient.

D.

Ref. Legislativa

Altres es fa constar

CONTRO INTERN

CONTRACTACIÓ I
PRESTACIÓ DE SERVEIS

PATRIMONI

ENDEUTAMENT

LIQUIDACIÓ
DE PRESSUPOST

A criteri de la intervenció

ALTRES MATÈRIES

D.1

MODIFICACIONS
DE CRÈDIT

C.

PRESSUPOSTO

_ ANNEX 1 - ENDEUTAMENT
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1

TIPUS:

CONTROL PERMANENT NO PLANIFICABLE

ACTUACIÓ:

Concertació d'operacions de crèdit per finançar romanent de tresoreria negatiu

Ref. Legislativa

Descripció de l'actuació objecte de control permanent

Art. 177.5 RDLeg
2/2004
Art. 54.1.b) RDLeg
781/1986
Art. 4.1.b).3 i .5 RD
128/2018

La concertació o modificació de qualsevol operació de crèdit, així com l'adopció
d'acords en assumptes per a les que legalment s'exigeixi una majoria especial,
haurà d'acordar-se previ informe de la intervenció.

A.

Ref. Legislativa

Aspectes a revisar

A.1

Art. 34.1 L 39/2015
Art. 49.4, 177.5 i
193.2 RDLeg 2/2004

Que l'expedient es proposa al ple de la corporació.

A.2

Art. 172 i 175 RD
2568/1986

Que existeix informe favorable del responsable de l'expedient en el que s'exposen els
antecedents i disposicions legals o reglamentàries en què basa el seu criteri.

A.3

Art. 49.4, 177.5 i
193.2 RDLeg 2/2004
Art. 47.2.l) L 7/1985
Art. 54.1 RDLeg
781/1986
Art. 3.3.c) RD
128/2018

Que consta informe de la secretaria de la corporació.

A.4

Art. 49.4 RDLeg
2/2004

Que l'operació de crèdit s'instrumenta mitjançant un préstec o un crèdit concertat amb
una entitat financera.

A.5

Art. 49.4, 177.5 i
193.2 RDLeg 2/2004
Art. 36.3 RD
500/1990

Que el seu import total anual no supera el 5% dels recursos per operacions corrents del
pressupost de l'entitat.

A.6

Art. 49.4, 177.5 i
193.2 RDLeg 2/2004
Art. 36.3 RD
500/1990

Que la càrrega financera total de l'entitat, qualsevol que en sigui la seva naturalesa, inclosa la derivada de les operacions projectades, no supera el 25% d'aquests recursos.

A.7

Art. 49.4, 177.5 i
193.2 RDLeg 2/2004
Art. 36.3 RD
500/1990

Que es fa constar que les operacions quedaran cancel.lades abans que es procedeixi a
la renovació de la corporació que les concerti.

A.8

Art. 49.4, 177.5 i
193.2 RDLeg 2/2004
Art. 36.3 RD
500/1990

En complir-se les circumstàncies establertes a l'art. 177.5 del RDLeg 2/2004 es dedueix,
que l'entitat local té capacitat per fer front en el temps a les obligacions de despesa
derivades de la contractació de l'operació de crèdit.

B.

Ref. Legislativa

Altres aspectes a revisar

1.4

1.4.5

MATÈRIA:

B.1

Endeutament

A criteri de la intervenció

C.

Ref. Legislativa

Es fa constar

C.1

Art. 49.4, 177.5 i
193.2 RDLeg 2/2004
Art. 47 L 7/1985

Es fa constar que es requerirà el vot favorable de la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació per a l'aprovació de l'expedient.

D.

Ref. Legislativa

Altres es fa constar

D.1

134

A criteri de la intervenció

ACTUACIÓ:

Concessió d'avals a les operacions de crèdit concertades per persones o entitats amb les que l'entitat local contracti obres o serveis o bé
explotin concessions

Ref. Legislativa

Descripció de l'actuació objecte de control permanent

Article 49.6 i .8 RDLeg
2/2004

La concessió d'avals a persones o entitats contractades per obres o serveis, o explotadores de concessions, haurà d'acordar-se previ informe de la intervenció.

A.

Ref. Legislativa

Aspectes a revisar

A.1

Art. 34.1 L 39/2015
Art. 52 RDL 2/2004

En tractar-se d'una concessió d'aval que no supera el 10% dels recursos de caràcter
ordinari previstos en el pressupost, que l'expedient es proposa a l'alcalde-president de
la corporació.

A.2

Art. 34.1 L 39/2015
Art. 52 RDL 2/2004

En tractar-se d'una concessió d'aval que supera el 10% dels recursos de caràcter ordinari previstos en el pressupost, que l'expedient es proposa al ple de la corporació.

A.3

Art. 172 i 175 RD
2568/1986

Que existeix informe favorable del responsable de l'expedient en el que s'exposen els
antecedents i disposicions legals o reglamentàries en què basa el seu criteri.

A.4

Art. 49.8 RDLeg
2/2004

Que s'acredita que l'import del préstec garantit no és superior a l'import que hagués
suposat a l'entitat local el finançament directe mitjançant crèdit de l'obra o del servei.

A.5

Art. 49.6 RDLeg
2/2004

Que als efectes de facilitar la realització d'obres i prestació de serveis de la seva competència, consta raonadament la conveniència de concedir aquest aval.

A.6

Art. 49.6 RDLeg
2/2004

Que la concessió de l'aval es fa de forma individualitzada per cada operació de crèdit.

A.7

Art. 49.6 RDLeg
2/2004

Que l'operació de crèdit que s'avala ha estat concertada per les persones o entitats
contractades per l'entitat local per a la realització de l'obra o servei, o l'explotació de la
concessió

B.

Ref. Legislativa

Altres aspectes a revisar
A criteri de la intervenció

Ref. Legislativa

C.1

D.
D.1

Es fa constar
A criteri de la intervenció

Ref. Legislativa

Altres es fa constar

CONTRACTACIÓ I
PRESTACIÓ DE SERVEIS

C.

PATRIMONI

B.1

Endeutament

A criteri de la intervenció

CONTRO INTERN

1.4.6

MATÈRIA:

ALTRES MATÈRIES

1.4

MODIFICACIONS
DE CRÈDIT

CONTROL PERMANENT NO PLANIFICABLE

LIQUIDACIÓ
DE PRESSUPOST

TIPUS:

ENDEUTAMENT

1

PRESSUPOSTO
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1

TIPUS:

CONTROL PERMANENT NO PLANIFICABLE

ACTUACIÓ:

Concessió d'avals a societats mercantils participades per persones
o entitats privades amb quota de participació en el capital social no
inferior al 30%

Ref. Legislativa

Descripció de l'actuació objecte de control permanent

Article 49.7 i .8 RDLeg
2/2004

La concessió d'avals a societats mercantils participades per persones o entitats privades i amb una quota de participació en el capital social no inferior al 30%, haurà
d'acordar-se previ informe de la intervenció.

A.

Ref. Legislativa

Aspectes a revisar

A.1

Art. 34.1 L 39/2015
Art. 52 RDL 2/2004

En tractar-se d'una concessió d'aval que no supera el 10% dels recursos de caràcter
ordinari previstos en el pressupost, que l'expedient es proposa a l'alcalde-president de
la corporació.

A.2

Art. 34.1 L 39/2015
Art. 52 RDL 2/2004

En tractar-se d'una concessió d'aval que supera el 10% dels recursos de caràcter ordinari previstos en el pressupost, que l'expedient es proposa al ple de la corporació.

A.3

Art. 172 i 175 RD
2568/1986

Que existeix informe favorable del responsable de l'expedient en el que s'exposen els
antecedents i disposicions legals o reglamentàries en què basa el seu criteri.

A.4

Art. 49.8 RDLeg
2/2004

Que s'acredita que l'import del préstec garantit no és superior a l'import que hagués
suposat a l'entitat local el finançament directe mitjançant crèdit de l'obra o del servei.

A.5

Art. 49.7 RDLeg
2/2004

Que la concessió de l'aval es fa a una societat mercantil participada per persones o
entitats privades en què l'entitat local té una quota de participació en el capital social no
inferior al 30%.

A.6

Art. 49.7 RDLeg
2/2004

Que l'aval a concedir no garanteix un percentatge del crèdit superior al percentatge de
participació de l'entitat local en la societat mercantil.

B.

Ref. Legislativa

Altres aspectes a revisar

1.4

1.4.7

MATÈRIA:

B.1

C.

A criteri de la intervenció

Ref. Legislativa

C.1

D.
D.1

136

Endeutament

Es fa constar
A criteri de la intervenció

Ref. Legislativa

Altres es fa constar
A criteri de la intervenció

Art. 110.1.d) RD
1372/1986
Art. 47.2.ñ) L 7/1985
Art. 4.1.b.5) RD
128/2018

La cessió gratuïta de béns requereix ser aprovada amb el vot favorable de la majoria
absoluta del nombre legal de membres de la corporació, per tant, serà necessari
l'informe de la intervenció ja que es tracta d'assumptes sobre matèries per a les
quals s'exigeixi una majoria especial. A més, requereix d'informe de la intervenció
en el qual s'ha de provar no haver-hi deute pendent de liquidació amb càrrec al
pressupost municipal.

A.

Ref. Legislativa

Aspectes a revisar

A.1

Art. 34.1 L 39/2015
Art. 110.1 RD
1372/1986
Art. 49.2 D 336/1988

Que l'expedient es proposa al ple de la corporació.

A.2

Art. 172 i 175 RD
2568/1986

Que existeix informe favorable del responsable de l'expedient en el que s'exposen els
antecedents i disposicions legals o reglamentàries en què basa el seu criteri.

A.3

Art. 54.1.b) RDLeg
781/1986
Art. 3.3.c) RD
128/2018

Que consta l'informe favorable de la secretaria de la corporació.

A.4

Art. 110.1. a) RD
1372/1986
Art. 49.2.a) D
336/1988
Art. 3.3.c) RD
128/2018

Que consta la memòria justificativa de que la finalitat de la cessió es fa en benefici de la
població de l'entitat a la qual es cedeix.

A.5

Art. 49.2.b) D
336/1988

Que consta la justificació de que la finalitat de la cessió no es pot assolir mantenint
l'entitat el domini i el condomini del bé, ni constituint sobre aquest cap dret real.

A.6

Art. 110.1.a) RD
1372/1986

Que consta la justificació documental per la pròpia entitat o institució sol·licitant del seu
caràcter públic.

A.7

Art. 110.1.b) D
1372/1986

Que consta la certificació del registre de la propietat acreditant que el bé es troba degudament inscrit com a bé patrimonial.

A.8

Art. 110.1.c) RD
1372/1986
Art. 49.2.c) D
336/1988

Que consta la certificació de la secretaria de la corporació acreditant que el bé figura a
l'inventari aprovat per l'entitat com a bé patrimonial.

A.9

Art. 110.1.e) RD
1372/1986
Art. 49.2.d) D
336/1988

Que consta el dictamen subscrit pel tècnic on s'acredita que el bé no està inclòs en cap
pla d'ordenació, reforma o adaptació que el faci necessari a l'entitat, ni és previsible que
ho sigui en els propers deu anys.

A.10

Art. 110.1. f) RD
1372/1986
Art. 49.3. D 336/1988

Que consta el justificant conforme l'expedient s'ha sotmès a informació pública per un
període mínim de 30 dies.

A.11

Art. 49.3 D 336/1988
Art. 83.3 L 39/2015

Que consta el justificant que durant el període d'informació pública no s'han presentat
reclamacions o al·legacions i, si s'han presentat, que aquestes han estat resoltes.

A.12

Art. 110.1.d) RD
1372/1986

Que s'acredita que no hi ha deute pendent de liquidació amb càrrec al pressupost
municipal.

A.13

Art. 49.2 D 336/1988

Que la proposta d'acord determina la finalitat concreta a què les entitats o les institucions beneficiàries han de destinar els béns.
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MODIFICACIONS
DE CRÈDIT

Descripció de l'actuació objecte de control permanent

LIQUIDACIÓ
DE PRESSUPOST

Ref. Legislativa

Patrimoni

ENDEUTAMENT

Cessions gratuïtes de béns

1.5.1

MATÈRIA:

PATRIMONI

ACTUACIÓ:

1.5

CONTRACTACIÓ I
PRESTACIÓ DE SERVEIS

CONTROL PERMANENT NO PLANIFICABLE

CONTRO INTERN

TIPUS:

ALTRES MATÈRIES

1

PRESSUPOSTO
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A.14

B.

Art. 111 RD
1372/1986
Art. 50.1 i 50.3 D
336/1988

Que es fa constar explícitament que si el bé cedit no es destina a l'ús previst en el
termini fixat o deixa de ser-hi destinat, reverteix automàticament de ple dret al patrimoni
de l'entitat cedent.

Ref. Legislativa

Altres aspectes a revisar

B.1

A criteri de la intervenció

C.

Ref. Legislativa

Es fa constar

C.1

Art. 110.1 RD
1372/1986

Es fa constar que es requerirà el vot favorable de la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació per a l'aprovació de l'expedient.

D.

Ref. Legislativa

Altres es fa constar

D.1

138

A criteri de la intervenció

ACTUACIÓ:

Declaració béns no utilitzables

Ref. Legislativa

Descripció de l'actuació objecte de control permanent

Art. 13.2 D 336/1988

La declaració d'un bé no utilizable requereix un expedient en el qual s'acrediti
aquesta circumstància mitjançant un informe tècnic. Aquest expedient haurà de ser
resolt pel president de l'ens local, previ informe de la secretaria i de la intervenció o
dels lletrats dels serveis jurídics de l'entitat local.

A.

Ref. Legislativa

Aspectes a revisar

A.1

Art. 34.1 L 39/2015
Art. 13.2 D 336/1988

Que l'expedient es proposa a l'alcalde-president de la corporació.

A.2

Art. 172 i 175 RD
2568/1986

Que existeix informe favorable del responsable de l'expedient en el que s'exposen els
antecedents i disposicions legals o reglamentàries en què basa el seu criteri.

A.3

Art. 13.2 D 336/1988
Art. 3.3.c) RD
128/2018

Que consta l'informe favorable de la secretaria de la corporació.

A.4

Art. 13 D 336/1988

Que hi consta informe tècnic que acredita que el bé que es vol declarar no utilitzable,
és inaplicable als serveis municipals o a l'aprofitament normal, atesa la seva naturalesa i
destinació degut al seu deteriorament, depreciació o estat deficient.

B.

Ref. Legislativa

Altres aspectes a revisar

B.1

A criteri de la intervenció

Ref. Legislativa

D.
D.1

A criteri de la intervenció

Ref. Legislativa

Altres es fa constar

PATRIMONI

C.1

Es fa constar

A criteri de la intervenció

CONTRACTACIÓ I
PRESTACIÓ DE SERVEIS

C.

Patrimoni

CONTRO INTERN

1.5.2

MATÈRIA:

ALTRES MATÈRIES

1.5

MODIFICACIONS
DE CRÈDIT

CONTROL PERMANENT NO PLANIFICABLE

LIQUIDACIÓ
DE PRESSUPOST

TIPUS:

ENDEUTAMENT

1

PRESSUPOSTO

_ ANNEX 1 - PATRIMONI
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1

TIPUS:

CONTROL PERMANENT NO PLANIFICABLE

ACTUACIÓ:

Renúncia a herència, llegat o donacions

Ref. Legislativa

Descripció de l'actuació objecte de control permanent

Art. 32.2 D 336/1988

No es pot renunciar a herències, llegats o donacions si no és per acord del ple,
amb el vot favorable de la majoria legal absoluta quan la quantia excedeixi del 10%
dels recursos ordinaris del pressupost i amb la majoria legal simple en la resta de
supòsits, previ expedient, i amb l'informe d'intervenció i de la secretaria, en el qual
es demostri l'existència d'una causa justificada.

A.

Ref. Legislativa

Aspectes a revisar

A.1

Art. 34.1 L 39/2015
Art. 32.2 D 336/1988

Que l'expedient es proposa al ple de la corporació.

A.2

Art. 172 i 175 RD
2568/1986

Que existeix informe favorable del responsable de l'expedient en el que s'exposen els
antecedents i disposicions legals o reglamentàries en què basa el seu criteri.

A.3

Art. 32.2 D 336/1988
Art. 54.1.b) RDLeg
781/1986
Art. 4.1.b).5 RD
128/2018

En tractar-se d'una renúncia a herència, llegat o donació en què la quantia excedeix del
10% dels recursos ordinaris del pressupost, que consta l'informe de la secretaria de la
corporació.

A.4

Art. 32.2 D 336/1988
Art. 54.1.b) RDLeg
781/1986

En tractar-se d'un bé immoble amb informe previ del Departament de Governació desfavorable, que consta l'informe de la secretaria de la corporació.

A.5

Art. 32.2 D 336/1988

Que en l'expedient es demostra l'existència d'una causa que justifica la renúncia.

A.6

Art. 40.1.b) D 336/1988 Que consta la valoració pericial que acredia l'apreuament del bé.

A.7

Art. 40.1.c) D
336/1988

En tractar-se d'un bé immoble que el seu valor excedeix el 25% dels recursos ordinaris
del pressupost consolidat de la Corporació, que consta informe favorable del Departament de Governació, o bé si han transcorregut més de 30 dies des de la seva petició i
aquest no s'ha emès es podran prosseguir les actuacions.

A.8

Art. 40.1.c) D
336/1988

En tractar-se d'un bé immoble que el seu valor no excedeix el 25% dels recursos ordinaris del
pressupost consolidat de la Corporació, que consta la justificació d'haver-ne donat compte al
Departament de Governació, una vegada instruït l'expedient i abans de la resolució definitiva.

A.9

Art. 40.1.d) D
336/1988

En tractar-se d'un valor mobiliari o d'una participació en societats o empreses, que
consta l'informe previ del Departament d'Economia i Finances, el qual s'ha d'emetre en
un termini màxim de 30 dies.

A.10

Art. 40.1.e) D
336/1988

En tractar-se d'un bé declarat d'interès cultural o inclòs a l'inventari general de l'Estat
o al catàleg municipal de béns d'interès singular o valor històrico-artístic, que consta la
comunicació prèvia al Departament de Cultura de la Generalitat i a l'òrgan competent
de l'Administració de l'Estat.

Ref. Legislativa

Altres aspectes a revisar

1.5

1.5.3

B.

MATÈRIA:

B.1

Patrimoni

A criteri de la intervenció

C.

Ref. Legislativa

Es fa constar

C.1

Art. 40.1.c) D
336/1988

Es fa constar a la proposta que es tracta d’un bé immoble que el seu valor excedeix
el 25% dels recursos ordinaris del pressupost consolidat de la Corporació amb
informe desfavorable del Departament de Governació.

C.2

Art. 32.2 D 336/1988

Es fa constar que en tractar-se de renúncia a herència, llegats o donació que la seva
quantia excedeix el 10% dels recursos ordinaris del perssupost, que es requerirà el
vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació
per a l'aprovació de l'expedient.

D.

Ref. Legislativa

Altres es fa constar

D.1

140

A criteri de la intervenció

Descripció de l'actuació objecte de control permanent

Art. 66.1 D 336/1988

El projecte i el plec de clàusules administratives els aprova el ple de la corporació,
previ informe de la secretaria i de la intervenció, i s'han d'exposar al públic en el
tauler d'anuncis i en el Butlletí Oficial de la província per un termini de 30 dies com a
mínim, en el qual es poden formular reclamacions i al·legacions.

A.

Ref. Legislativa

Aspectes a revisar

A.1

Art. 34.1 L 39/2015
Art. 66.1 D 336/1988

Que l'expedient es proposa al ple de la corporació.

A.2

Art. 66.2 D 336/1988

Que en la proposta d'acord, junt amb l'aprovació dels plecs i del projecte, es proposa
aprovar la convocatòria del concurs per atorgar la concessió del bé de domini públic.

A.3

Art. 62 D 336/1988
Art. 285 L 9/2017

Que en el plec de clàusules hi consta l'objecte de la concessió administrativa, les obres
i les instal.lacions que, si s'escau, hagi de realitzar l'interessat, el termini d'utilització, els
deures i facultats del concessionari, les tarifes corresponents i el canon o participacio
que s'hagi de satisfer a l'administració, l'obligació de mantenir en bon estat la porció de
domini utilitzat i, si s'escau, les obres que s'hi constitueixin, la reversió de les obres i les
instal.lacions a l'acabament de la concessió, la garantia provisional, que consisteix en
el 2% del valor del domini públic objecte d'ocupació i del pressupost de les obres que,
si s'escau, s'hagin de realitzar, les sancions per infraccions a les obligacions contretes
i l'obligació del concessionari de deixar lliure i vacus, a disposició de l'Administració,
dins el termini establert, els béns objecte de la concessió, i de reconèixer la potestat
d'aquesta per acordar-ne i executar-ne, per si mateixa, el llançament.

A.4

Art. 285 L 9/2017

Que existeix estudi econòmic per a la determinació del cànon previst en els plecs.

A.5

Art. 65 D 336/1988

Que el projecte conté una memòria justificativa, els plànols representatius de la situació,
les dimensions i les altres circumstàncies de la porció de domini públic objecte d'ocupació i del detall de les obres que, si s'escau, s'hagin d'executar, la valoració de la part
de domini públic que s'hagi d'ocupar, com si és tractés de béns de propietat privada, el
pressupost, i el plec de condicions que ha de regir la concessió del bé de domini públic,
i si s'escau, la realització de les obres.

A.6

Art. 63 D 336/1988

En tractar-se d'una ocupació privativa, que consta memòria explicativa de la utilització i
dels fins de l'ocupació dels béns de domini públic.

A.7

Art. 172 i 175 RD
2568/1986

Que existeix informe favorable del responsable de l'expedient en el que s'exposen els
antecedents i disposicions legals o reglamentàries en què basa el seu criteri.

A.8

Art. 66.1 D 336/1988
Art. 54.1.b) RDLeg
781/1986

Que consta informe de la secretaria de la corporació.

A.9

Art. 61.a) D 336/1988

Que la concessió s'atorga salvant els drets de propietat i sense perjudici d'altri.

A.10

Art. 61.b) D 336/1988

Que la finalitat per a la qual s'atorga la concessió és concreta.

A.11

Art. 61.c) D 336/1988

Que es preveu una durada de la concessió que no excedeix els 50 anys amb les possibles pròrrogues incloses.

A.12

Art. 61.f) D 336/1988

Que s'exigeix al concessionari l'establiment de garanties suficients per tal d'assegurar el
bon ús dels béns i/o instal.lacions.

Ref. Legislativa

Altres aspectes a revisar

B.1

C.

A criteri de la intervenció

Ref. Legislativa

C.1

D.
D.1

Es fa constar

ALTRES MATÈRIES

B.

A criteri de la intervenció

Ref. Legislativa

MODIFICACIONS
DE CRÈDIT

Ref. Legislativa

Patrimoni

LIQUIDACIÓ
DE PRESSUPOST

Concessions de béns de domini públic

1.5.4

MATÈRIA:

ENDEUTAMENT

ACTUACIÓ:

1.5

PATRIMONI

CONTROL PERMANENT NO PLANIFICABLE

CONTRACTACIÓ I
PRESTACIÓ DE SERVEIS

TIPUS:

CONTRO INTERN

1
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Altres es fa constar
A criteri de la intervenció
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1

TIPUS:

CONTROL PERMANENT NO PLANIFICABLE

ACTUACIÓ:

Cessió per qualsevol títol d'aprofitament dels béns comunals

Ref. Legislativa

Descripció de l'actuació objecte de control permanent

Art. 54.1.b) RDLeg
781/1986
Art. 4.1.b).5 RD
128/2018
Art. 84 D 336/1988
Art. 47.2.i) L 7/1985

Serà necessari l'informe previ de la secretaria, i, a més, en el seu cas, de la intervenció o de qui legalment els substitueixin, per a l'adopció dels següents acords:
b) Sempre que es tracti d'assumptes sobre matèries per a les quals s'exigeixi una
majoria especial.

A.

Ref. Legislativa

Aspectes a revisar

A.1

Art. 50 RD 2568/1986
Art. 34.1 L 39/2015
Art. 84 D 336/1988

Que l'expedient es proposa al ple de la corporació.

A.2

Art. 172 i 175 RD
2568/1986

Que existeix informe favorable del responsable de l'expedient en el que s'exposen els
antecedents i disposicions legals o reglamentàries en què basa el seu criteri.

A.3

Art. 54.1.b) RDLeg
781/1986
Art. 3.3.c) RD
128/2018

Que consta l'informe favorable de la secretaria de la corporació.

A.4

Art. 79.2 D 336/1988

Que consta l'informe del Departament de Governació, excepte si aquest no s'ha emès
en el termini màxim de 30 dies, que es podrà prosseguir amb les actuacions.

A.5

Art. 79.2 D 336/1988

Que es preveu que l'adjudicació de la cessió es farà per subhasta pública.

A.6

Art. 81 D 336/1988

En tractar-se d'una adjudicació per lots o sorts, que consta que la cessió es fa als veïns
en proporció directa al nombre de persones que tinguin al seu càrrec i inversa a la seva
situació econòmica.

A.7

Art. 82 D 336/1988

En tractar-se d'una adjudicació mitjançant preu, que consta que la cessió del producte
es destina a serveis en utilitat dels qui tinguin dret a l'aprofitament, sense que la corporació pugui detreure més d'un 5% de l'import.

A.8

Art. 83 D 336/1988

En tractar-se d'un cas extraordinari en el qual els veïns han d'abonar una quota anual per
l'aprofitament dels lots que se'ls adjudica, que consta que la quota és per compensar estrictament les despeses que s'originen per la custòdia, la conservació i l'administració dels béns.

A.9

Art. 87 D 336/1988

En tractar-se d'aprofitament de béns comunals per a finalitats específiques, com ara
ensenyament, lleure escolar, caça o auxili als veïns necessitats, que l'extensió d'aquest
aprofitament i el seu règim jurídic peculiar s'ajusten a les previsions de la legislació
sectorial aplicable.

A.10

Art. 88.a) D 336/1988

En tractar-se d'exercir el dret de tempteig en la subhasta de l'aprofitament dels béns
comunals, dins dels 5 dies següents al de la realització de la licitació, que consta que
l'adjudicació s'acorda en la màxima postura oferta pels concurrents.

Art. 88.b) D 336/1988

En tractar-se d'exercir el dret de tempteig en la subhasta de l'aprofitament dels béns
comunals, dins dels 5 dies següents al de la realització de la licitació, que consta que la
distribució del gaudi i el pagament de l'adjudicació es subjecta a derrama o repartiment
veïnal.

Ref. Legislativa

Altres aspectes a revisar

1.5

1.5.5

A.11

B.

MATÈRIA:

B.1

Patrimoni

A criteri de la intervenció

C.

Ref. Legislativa

Es fa constar

C.1

Art. 64 D 336/1988

Es fa constar que es requerirà el vot favorable de la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació per a l'aprovació de l'expedient.

D.

Ref. Legislativa

Altres es fa constar

D.1

142

A criteri de la intervenció

ACTUACIÓ:

Alienació de béns, quan la seva quantia excedeix del 10 % dels recursos ordinaris del seu pressupost

Ref. Legislativa

Descripció de l'actuació objecte de control permanent

Art. 54.1.b) RDLeg
781/1986
Art. 4.1.b).5 RD
128/2018
Art. 41.2 D 336/1988
Art. 47.2.m) L 7/1985

Serà necessari l'informe previ de la secretaria, i, a més, en el seu cas, de la intervenció o de qui legalment els substitueixin, per a l'adopció dels següents acords:
b) Sempre que es tracti d'assumptes sobre matèries per a les quals s'exigeixi una
majoria especial.

A.

Ref. Legislativa

Aspectes a revisar

A.1

Art. 50 RD 2568/1986
Art. 34.1 L 39/2015
Art. 41.1 R 336/1988

Que l'expedient es proposa al ple de la corporació.

A.2

Art. 172 i 175 RD
2568/1986

Que existeix informe favorable del responsable de l'expedient en el que s'exposen els
antecedents i disposicions legals o reglamentàries en què basa el seu criteri.

A.3

Art. 54.1.b) RDLeg
781/1986
Art. 3.3.c) RD
128/2018

Que consta informe favorable de la secretaria de la corporació.

A.4

Art. 40.1.a) D
336/1988

Que es determina la situació física i jurídica del bé, s'ha practitat l'atermanament de
l'immoble si s'escau i, consta la inscripció al Registre de la Propietat.

A.5

Art. 40.1.b) D
336/1988

Que consta la valoració pericial que acredita l'apreuament del bé.

A.6

En tractar-se d'un bé immoble que el seu valor excedeix el 25% dels recursos ordinaris
del pressupost consolidat de la Corporació, que consta informe favorable del DepartaArt. 40.1.c) D 336/1988
ment de Governació, o bé si han transcorregut més de 30 dies des de la seva petició i
aquest no s'ha emès es podran prosseguir les actuacions.

A.7

Art. 40.1.c) D
336/1988

En tractar-se d'un bé immoble que el seu valor excedeix el 25% dels recursos ordinaris
del pressupost consolidat de la Corporació amb informe desfavorable del Departament
de Governació, que es fa constar aquesta circumstància a la proposta.

A.8

Art. 40.1.c) D
336/1988

En tractar-se d'un bé immoble que el seu valor no excedeix el 25% dels recursos ordinaris del
pressupost consolidat de la Corporació, que consta la justificació d'haver-ne donat compte al
Departament de Governació, una vegada instruït l'expedient i abans de la resolució definitiva.

A.9

Art. 40.1.d) D
336/1988

En tractar-se d'un valor mobiliari o d'una participació en societats o empreses, que
consta l'informe previ del Departament d'Economia i Finances.

A.10

Art. 40.1.e) D
336/1988

En tractar-se d'un bé declarat d'interès cultural o inclòs a l'inventari general de l'Estat
o al catàleg municipal de béns d'interès singular o valor històrico-artístic, que consta la
comunicació prèvia al Departament de Cultura de la Generalitat i a l'òrgan competent de
l'Administració de l'Estat amb una antel.lació mínima de 2 mesos per a l'exercici del dret
de tanteig, i consta l'informe emès per aquests, si s'escau.

A.11

Art. 40.2 D 336/1988

En concretar-se el destí de l'alienació del bé, que no es financen despeses corrents,
excepte que es tracti de parcel.les sobreres de vies públiques no edificables o de béns
no utilitzables en serveis locals.

A.12

Art. 42 D 336/1988

Que la forma d'alienació és la subhasta pública, excepte els casos previstos als articles
43 i ss del D 336/1988.

B.

Ref. Legislativa

Altres aspectes a revisar

B.1

A criteri de la intervenció

PATRIMONI

ENDEUTAMENT

Patrimoni

CONTRACTACIÓ I
PRESTACIÓ DE SERVEIS

1.5.6

MATÈRIA:

ALTRES MATÈRIES

1.5

MODIFICACIONS
DE CRÈDIT

CONTROL PERMANENT NO PLANIFICABLE

LIQUIDACIÓ
DE PRESSUPOST

TIPUS:

CONTRO INTERN

1

PRESSUPOSTO
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143

SERVEI D’ASSISTÈNCIA EN L’EXERCICI DEL CONTROL INTERN A LES ENTITATS LOCALS - GUIA BÀSICA 02

C.

Ref. Legislativa

C.1

Art. 54.1.b) RDLeg
781/1986
Art. 4.1.b).5 RD
Es fa constar que es requerirà el vot favorable de la majoria absoluta del nombre
128/2018
legal de membres de la Corporació per a l'aprovació de l'expedient.
Art. 41.2 D 336/1988
Art. 47.2.m) L 7/1985

C.2

Art. 54.1.b) RDLeg
781/1986
Art. 4.1.b).5 RD
128/2018
Art. 40.1.c) i 41.2 D
336/1988
Art. 47.2.m) L 7/1985

En tractar-se d'un bé immoble que el seu valor excedeix el 25% dels recursos ordinaris
del pressupost consolidat de la Corporació amb informe desfavorable del Departament
de Governació, es fa constar que es requerirà el vot favorable de les dues terceres parts
del nombre de fet i, en tot cas, de la majoria absoluta dle nombre legal de membres de
la Corporació, per a l'aprovació de l'expedient.

D.

Ref. Legislativa

Altres es fa constar

D.1

144

Es fa constar

A criteri de la intervenció

Procedència de nous serveis o reforma dels existents

Ref. Legislativa

Descripció de l'actuació objecte de control permanent

Art. 4.1.b).5 RD
128/2018

Serà necessari l'informe previ de la intervenció sobre la procedència de la implantació de nous serveis o la reforma dels existents a l'efecte de l'avaluació de la repercussió economicofinancera i estabilitat pressupostària de les respectives propostes.

A.

Ref. Legislativa

Aspectes a revisar

A.1

Art. 34.1 L 39/2015
Art. 50 RD 2568/1986

Que l'expedient es proposa al ple de la corporació.

A.2

Art. 172 i 175 RD
2568/1986

Que existeix informe favorable del responsable de l'expedient en el que s'exposen els
antecedents i disposicions legals o reglamentàries en què basa el seu criteri.

A.3

Art. 7.3 LO 2/2012

Que consta una memòria econòmica en la qual es reflecteix la repercussió econòmica
de la proposta plantejada.

A.4

Art. 26 L 7/1985

En tractar-se d'un servei la prestació i coordinació del qual correspon a la Diputació o
entitat equivalent, que consta la justificació per part del municipi acreditant el compliment dels criteris de l'art. 26 L 7/1985.

A.5

Art. 7 i 25.2 L 7/1985

Que de la valoració de l’actuació es desprèn que la prestació d’aquest servei s’inclou
en les competències atribuïdes al municipi, en els termes previstos a l’article 25.2 de la
L 7/1985, o bé, en tractar-se d’una competència diferent a les pròpies i a les atribuïdes
per delegació, que, d’acord amb l’article 7 de la L 7/1985, consten els informes previs de
l’administració competent per raó de la matèria i de l’administració que tingui atribuïda la
tutela financera, dels quals es desprèn que la prestació d’aquest servei no posa en risc la
sostenibilitat financera de la hisenda municipal ni s’incòrrer en cap supòsit de duplicitat.

A.6

Art. 4 i 7.3 LO 2/2012
Art. 25.4 i 86.1 L
7/1985

Que de la valoració de les dades existents a l'expedient es desprèn que l'execució de
l'actuació proposada no afectarà al compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

B.

Ref. Legislativa

Altres aspectes a revisar

B.1

A criteri de la intervenció

Ref. Legislativa

D.
D.1

A criteri de la intervenció

Ref. Legislativa

CONTRACTACIÓ I
PRESTACIÓ DE SERVEIS

C.1

Es fa constar
Altres es fa constar
A criteri de la intervenció

CONTRO INTERN

C.

Contractació i prestació de serveis

ALTRES MATÈRIES

1.6.1

MATÈRIA:

MODIFICACIONS
DE CRÈDIT

ACTUACIÓ:

1.6

LIQUIDACIÓ
DE PRESSUPOST

CONTROL PERMANENT NO PLANIFICABLE

ENDEUTAMENT

TIPUS:

PATRIMONI

1

PRESSUPOSTO
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1

TIPUS:

CONTROL PERMANENT NO PLANIFICABLE

ACTUACIÓ:

Gestió de serveis públics mitjançant entitat pública empresarial o societat mercantil

Ref. Legislativa

Descripció de l'actuació objecte de control permanent

Art. 85.2 L 7/1985

Quan els serveis públics de competència local es gestionin de forma directa, es
requerirà informe de la intervenció que valorarà la sostenibilitat financera de les
propostes plantejades, de conformitat amb l’art. 4 LO 2/2012.

A.

Ref. Legislativa

Aspectes a revisar

A.1

Art. 34.1 L 39/2015
Art. 86.1 L 7/1985

Que l'expedient es proposa al ple de la corporació.

A.2

Art. 172 i 175 RD
2568/1986

Que existeix informe favorable del responsable de l'expedient en el que s'exposen els
antecedents i disposicions legals o reglamentàries en què basa el seu criteri.

A.3

Art. 7 i 25.2 L 7/1985

Que de la valoració de l’actuació es desprèn que la prestació d’aquest servei s’inclou
en les competències atribuïdes al municipi, en els termes previstos a l’article 25.2 de la
L 7/1985, o bé, en tractar-se d’una competència diferent a les pròpies i a les atribuïdes
per delegació, que, d’acord amb l’article 7 de la L 7/1985, consten els informes previs
de l’administració competent per raó de la matèria i de l’administració que tingui atribuïda la tutela financera, dels quals es desprèn que la prestació d’aquest servei no posa
en risc la sostenibilitat financera de la hisenda municipal ni s’incòrrer en cap supòsit de
duplicitat.

A.4

Art. 4 i 7.3 LO 2/2012
Art. 25.4 i 86.1 L
7/1985

Que de la valoració de les dades existents a l'expedient es desprèn que l'execució de
l'actuació proposada no afectarà al compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

B.

Ref. Legislativa

Altres aspectes a revisar

1.6

1.6.2

MATÈRIA:

B.1

Contractació i prestació de serveis

A criteri de la intervenció

C.

Ref. Legislativa

Es fa constar

C.1

Art. 85.2.A) L 7/1985

Es fa constar que ,en el cas d'haver rebut assessorament, a la proposta d'acord s'hi
inclou l'aprovació expressa de la memòria justificativa de l'assessorament rebut.

C.2

Art. 85.2.A) L 7/1985

Es fa constar que l'/els informe/s sobre el cost del servei el suport tècnic rebut s'han
de publicitar.

D.

Ref. Legislativa

Altres es fa constar

D.1

146

A criteri de la intervenció

Serà necessari l'informe previ de la intervenció sobre la procedència de la implantació de nous serveis o la reforma dels existents a l'efecte de l'avaluació de la repercussió economicofinancera i estabilitat pressupostària de les respectives propostes.

A.

Ref. Legislativa

Aspectes a revisar

A.1

Art. 34.1 L 39/2015
Art. 50 RD 2568/1986

Que l'expedient es proposa al ple de la corporació.

A.2

Art. 172 i 175 RD
2568/1986

Que existeix informe favorable del responsable de l'expedient en el que s'exposen els
antecedents i disposicions legals o reglamentàries en què basa el seu criteri.

A.3

Art. 7.3 LO 2/2012
DA3.3 L 9/2017

Que consta una memòria econòmica en la qual es reflecteix la repercussió econòmica
de la proposta plantejada.

A.4

DA16.6 RDLeg
2/2004

En tractar-se d'una despesa considerada com a inversió financerament sostenible, que
consta la memòria econòmica específica, en la que s'inclou la projecció dels efectes
pressupostaris i econòmics que poden derivar-se de la inversió al llarg de la seva vida
útil.

A.5

DA3 L 9/2017
Art. 4 i 7.3 LO 2/2012
Art. 25.4 i 86.1 L
7/1985
DA16.4 RDLeg.
2/2004

Que de la valoració de les dades existents a l'expedient es desprèn que l'execució de
l'actuació proposada no afectarà al compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

A.6

DA16.1 RDLeg 2/2004

En tractar-se d'una despesa considerada com a inversió financerament sostenible, que
l'entitat local es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.

A.7

DA16.1.A) i B) RDLeg
2/2004

En tractar-se d'una despesa considerada com a inversió financerament sostenible,
que aquesta té reflex pressupostari en algun dels grups de programes previstos a la
DA16.1.A) i B) del RDLeg 2/2004.

A.8

DA16.1 RDLeg
2/2004

En tractar-se d'una despesa considerada com a inversió financerament sostenible i
superior a 15.000.000€ o superior al 40% de la despesa no financera total de l'entitat
local, i que suposa un increment dels capítols 1 o 2 de l'estat de despesa vinculat a
projectes d'inversió, que s'ha requerit autorització prèvia de la secretaria General de
Coordinació Autonòmica i Local del Ministeri d'Hisenda i Administracions públiques.

A.9

DA16.2 RDLeg
2/2004

En tractar-se d'una despesa considerada com a inversió financerament sostenible, que
la vida útil prevista és superior a 5 anys.

A.10

DA16.2 RDLeg
2/2004

En tractar-se d'una despesa considerada com a inversió financerament sostenible corresponent a mobiliari, estris i/o vehicles, que es troben en algun dels supòsits previstos
a la DA 16.2 RDLeg 2/2004.

A.11

DA16.3 RDLeg
2/2004

En tractar-se d'una despesa considerada com a inversió financerament sostenible, que
la despesa és imputable al capítol 6 del pressupost i/o a indemnitzacions o compensacions per recissions contractuals amb les limitacions establertes a la DA16.3 RDLeg
2/2004.

DA16.3 RDLeg
2/2004

En tractar-se d'una despesa considerada com a inversió financerament sostenible d'una
Diputació Provincial, Consell o Cabildo insular, que la despesa és imputable al capítol
6 i 7 del pressupost i s'assigna a municipis que compleixen amb el previst a la DA6 LO
2/2012 o bé, que la inversió no comporti despeses de manteniment i així s'acrediti en el
Pla econòmic financer.

A.12
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MODIFICACIONS
DE CRÈDIT

Art. 4.1.b).5 RD
128/2018
DA3.3 L 9/2017

LIQUIDACIÓ
DE PRESSUPOST

Descripció de l'actuació objecte de control permanent

Contractació i prestació de serveis

ENDEUTAMENT

Ref. Legislativa

1.6.3

MATÈRIA:

PATRIMONI

ACTUACIÓ:

Valoració de les repercusions econòmiques de cada nou contracte,
excepte contractes menors, concessions d'obres i/o concessions de
serveis.

1.6

CONTRACTACIÓ I
PRESTACIÓ DE SERVEIS

CONTROL PERMANENT NO PLANIFICABLE

CONTRO INTERN

TIPUS:

ALTRES MATÈRIES

1

PRESSUPOSTO
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B.

Ref. Legislativa

B.1

Altres aspectes a revisar
A criteri de la intervenció

C.

Ref. Legislativa

Es fa constar

C.1

DA16.6 RDLeg.
2/2004

En tractar-se d'una inversió financerament sostenible, es fa constar que juntament
amb la liquidació del pressupost, es donarà compte al Ple del grau de compliment
dels criteris establerts a la DA16 i es farà públic en el portal web de la Corporació.

C.2

DA16.7 RDLeg.
2/2004

En tractar-se d'un informe de la intervenció amb resultat desfavorable, es fa constar que
aquesta intervenció el remetrà a l'òrgan competent de l'administració pública que tingui
atribuïda la tutela financera de la corporació local.

C.3

DA16.8 RDLeg.
2/2004

En tractar-se d'una inversió financerament sostenible, es fa constar que aquesta
intervenció ho informarà al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.

D.

Ref. Legislativa

Altres es fa constar

D.1
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A criteri de la intervenció

Licitació de contractes de concessió d'obres o serveis

Ref. Legislativa

Descripció de l'actuació objecte de control permanent

Art. 4.1.b).5 RD
128/2018
DA3.3 L 9/2017

Serà necessari l'informe previ de la intervenció sobre la procedència de la implantació de nous serveis o la reforma dels existents a l'efecte de l'avaluació de la repercussió economicofinancera i estabilitat pressupostària de les respectives propostes.

A.

Ref. Legislativa

Aspectes a revisar

A.1

Art. 34.1 L 39/2015
Art. 50 RD 2568/1986

Que l'expedient es proposa al ple de la corporació.

A.2

Art. 172 i 175 RD
2568/1986

Que existeix informe favorable del responsable de l'expedient en el que s'exposen els
antecedents i disposicions legals o reglamentàries en què basa el seu criteri.

A.3

Art. 7.3 LO 2/2012
DA3.3 L 9/2017

Que consta una memòria econòmica en la qual es reflecteix la repercussió econòmica
de la proposta plantejada.

A.4

Art. 4 i 7.3 LO 2/2012
DA3.5 L 9/2017

Que de la valoració de les dades existents a l'expedient es desprèn que l'execució de
l'actuació proposada no afectarà al compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

A.5

DA3.4 L 9/2017

En tractar-se d'una aportació de majors recursos públics, que consta la forma de finançament dels mateixos i que aquesta és coherent amb el pla pressupostari a mig termini.

A.6

Art. 247 i 285.2 L
9/2017

Que de l'estudi econòmic-financer es desprèn la viabilitat econòmica del projecte de
consessió.

A.7

Art. 29.6 L 9/2017

Que la durada del contracte s'adequa a les previsions de l'estudi de viabilitat.

A.8

Art. 250.m) i 285.c) L
9/2017

Que es concreta la distribució de riscos entre l'administració i el concessionari.

A.9

Art. 62 L 9/2017

Que es determina la unitat responsable del seguiment de les obligacions.

A.10

Art. 267.6 i 289.2 L
9/2017

Que es determina l'obligació de la presentació anual de la comptabilitat individualitzada
dels ingressos i despeses de la concessió.

B.

Ref. Legislativa

Altres aspectes a revisar

Ref. Legislativa

C.1

D.
D.1

Es fa constar
A criteri de la intervenció

Ref. Legislativa

Altres es fa constar
A criteri de la intervenció

CONTRO INTERN

C.

A criteri de la intervenció

CONTRACTACIÓ I
PRESTACIÓ DE SERVEIS

B.1

Contractació i prestació de serveis

ALTRES MATÈRIES

1.6.4

MATÈRIA:

MODIFICACIONS
DE CRÈDIT

ACTUACIÓ:

1.6

LIQUIDACIÓ
DE PRESSUPOST

CONTROL PERMANENT NO PLANIFICABLE

ENDEUTAMENT

TIPUS:

PATRIMONI

1

PRESSUPOSTO
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1

TIPUS:

CONTROL PERMANENT NO PLANIFICABLE

ACTUACIÓ:

Modificació de contractes de concessió d'obres o serveis

Ref. Legislativa

Descripció de l'actuació objecte de control permanent

Art. 4.1.b).5 RD
128/2018
DA3.3 L 9/2017

Serà necessari l'informe previ de la intervenció sobre la procedència de la implantació de nous serveis o la reforma dels existents a l'efecte de l'avaluació de la repercussió economicofinancera i estabilitat pressupostària de les respectives propostes.

A.

Ref. Legislativa

Aspectes a revisar

A.1

Art. 34.1 L 39/2015
Art. 50 RD 2568/1986

Que l'expedient es proposa al ple de la corporació.

A.2

Art. 172 i 175 RD
2568/1986

Que existeix informe favorable del responsable de l'expedient en el que s'exposen els
antecedents i disposicions legals o reglamentàries en què basa el seu criteri.

A.3

Art. 7.3 LO 2/2012
DA3.3 L 9/2017

Que consta una memòria econòmica en la qual es reflecteix la repercussió econòmica
de la proposta plantejada.

A.4

Art. 7.3 LO 2/2012
DA3.5 i .6 L 9/2017

Que de la valoració de les dades existents a l'expedient es desprèn que l'execució de
l'actuació proposada no afectarà al compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

A.5

DA3.4 L 9/2017

En tractar-se d'una aportació de majors recursos públics, que consta la forma de finançament dels mateixos i que aquesta és coherent amb el pla pressupostari a mig termini.

A.6

DA3.5 i .6 L 9/2017

Que de la valoració de les projeccions efectuades es desprèn el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

A.7

Art. 239, 261.1 i 290.1 Que es justifiquen les raons de força major o interès públic que comporten la modificaL 9/2017
ció contractual.

A.8

Art. 203 L 9/2017

Que les modificacions no suposen la desnaturalització del contracte i per tant no s'està impedint la celebració d'una nova licitació.

A.9

Art. 270.2 i 290.2 L
9/2017

Que les compensacions econòmiques establertes mantenen raonablement l'equilibri
econòmic pactat en el moment de l'adjudicació.

B.

Ref. Legislativa

Altres aspectes a revisar

1.6

1.6.5

MATÈRIA:

B.1

C.

A criteri de la intervenció

Ref. Legislativa

C.1

D.
D.1
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Contractació i prestació de serveis

Es fa constar
A criteri de la intervenció

Ref. Legislativa

Altres es fa constar
A criteri de la intervenció

ACTUACIÓ:

Implantació de la fiscalització limitada prèvia de despeses

Ref. Legislativa

Descripció de l'actuació objecte de control permanent

Art. 219.2 RDLeg
2/2004
Art. 13.1 RD 424/2017

Amb l'informe previ de l'òrgan interventor i a proposta del president, el ple de l'entitat local pot acordar el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia.

A.

Ref. Legislativa

Aspectes a revisar

A.1

Art. 34.1 L 39/2015
Art. 13.1 RD
424/2017

Que l'expedient es proposa al ple de la corporació.

A.2

Art. 172 i 175 RD
2568/1986

Que existeix informe favorable del responsable de l'expedient en el que s'exposen els
antecedents i disposicions legals o reglamentàries en què basa el seu criteri.

A.3

Art. 13.3 RD
424/2017

Que consten a la proposta els tipus de despeses i obligacions sotmeses a fiscalització i
intervenció limitada prèvia en règim de requisits bàsics.

A.4

Art. 13.2.c) RD
424/2017

En tractar-se d'una proposta que preveu altres requisits o tràmits addicionals que també
tenen la consideració d'essencials, que aquests requisits es preveuen a la normativa
reguladora, i asseguren l'objectivitat, la transparència, la no discriminació i la igualtat de
tracte en les actuacions públiques.

A.5

Art. 13.1 RD
424/2017

En tractar-se d'una entitat amb ens dependents amb pressupost limitatiu, que es concreta l'àmbit subjectiu d'aplicació del règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia
de requisits bàsics, i que el règim establert és el mateix que l'entitat local.

B.

Ref. Legislativa

Altres aspectes a revisar

Ref. Legislativa

C.1

D.
D.1

Es fa constar
A criteri de la intervenció

Ref. Legislativa

Altres es fa constar
A criteri de la intervenció

CONTRACTACIÓ I
PRESTACIÓ DE SERVEIS

C.

A criteri de la intervenció
PATRIMONI

B.1

Control intern

CONTROL INTERN

1.7.1

MATÈRIA:

ALTRES MATÈRIES

1.7

MODIFICACIONS
DE CRÈDIT

CONTROL PERMANENT NO PLANIFICABLE

LIQUIDACIÓ
DE PRESSUPOST

TIPUS:

ENDEUTAMENT

1

PRESSUPOSTO
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1

TIPUS:

CONTROL PERMANENT NO PLANIFICABLE

ACTUACIÓ:

Creació, modificació o dissolució de mancomunitats o altres organitzacions associatives, així com l'adhesió a les mateixes i l'aprovació i
modificació dels seus estatuts

Ref. Legislativa

Descripció de l'actuació objecte de control permanent

Art. 47.2.g) L 7/1985
Art. 4.1.b).5 RD
128/2018

Serà necessari l'informe previ de la intervenció o de qui legalment els substitueixin,
per a l'adopció dels acords que tractin assumptes sobre matèries per a les quals
s'exigeixi una majoria especial, sempre que el seu abast estigui relacionat amb l'activitat econòmica financera del sector públic local.

A.

Ref. Legislativa

Aspectes a revisar

A.1

Art. 50 RD 2568/1986
Art. 34.1 L 39/2015

Que l'expedient es proposa al ple de la corporació.

A.2

Art. 172 i 175 RD
2568/1986

Que existeix informe favorable del responsable de l'expedient en el que s'exposen els
antecedents i disposicions legals o reglamentàries en què basa el seu criteri.

A.3

Art. 3.3.c) RD
128/2018
Art. 54.1.b) RDLeg
781/1986

Que consta l'informe favorable de la secretaria de la corporació.

A.4

Art. 7.3 LO 2/2012

Que de la valoració de les dades existents a l'expedient es desprèn que l'execució de
l'actuació proposada no afectarà al compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

B.

Ref. Legislativa

Altres aspectes a revisar

1.8

1.8.1

MATÈRIA:

B.1

Altres matèries

A criteri de la intervenció

C.

Ref. Legislativa

Es fa constar

C.1

Art. 47.2 L 7/1985

Es fa constar que es requerirà el vot favorable de la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la corporació per a l'aprovació de l'expedient.

D.

Ref. Legislativa

Altres es fa constar

D.1
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A criteri de la intervenció

ACTUACIÓ:

Transferència de funcions o activitats a altres administracions públiques, així com l'acceptació de les delegacions o encàrrecs de gestió
realitzades per altres administracions, excepte que per llei s'imposi
obligatòriament.

Ref. Legislativa

Descripció de l'actuació objecte de control permanent

Art. 47.2.h) L 7/1985
Art. 4.1.b).5 RD
128/2018

Serà necessari l'informe previ de la intervenció o de qui legalment els substitueixin,
per a l'adopció dels acords que tractin assumptes sobre matèries per a les quals
s'exigeixi una majoria especial, sempre que el seu abast estigui relacionat amb l'activitat econòmica financera del sector públic local.

A.

Ref. Legislativa

Aspectes a revisar

A.1

Art. 50 RD 2568/1986
Art. 34.1 L 39/2015

Que l'expedient es proposa al ple de la corporació.

A.2

Art. 172 i 175 RD
2568/1986

Que existeix informe favorable del responsable de l'expedient en el que s'exposen els
antecedents i disposicions legals o reglamentàries en què basa el seu criteri.

A.3

Art. 3.3.c) RD
128/2018
Art. 54.1.b) RDLeg
781/1986

Que consta l'informe favorable de la secretaria de la corporació.

A.4

Art. 7.3 LO 2/2012

Que de la valoració de les dades existents a l'expedient es desprèn que l'execució de
l'actuació proposada no afectarà al compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

B.

Ref. Legislativa

Altres aspectes a revisar

C.

Ref. Legislativa

Es fa constar

C.1

Art. 47.2 L 7/1985

Es fa constar que es requerirà el vot favorable de la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la corporació per a l'aprovació de l'expedient.

D.

Ref. Legislativa

Altres es fa constar

D.1

PATRIMONI

A criteri de la intervenció

A criteri de la intervenció
CONTRACTACIÓ I
PRESTACIÓ DE SERVEIS

B.1

Altres matèries

CONTRO INTERN

1.8.2

MATÈRIA:

ALTRES MATÈRIES

1.8

MODIFICACIONS
DE CRÈDIT

CONTROL PERMANENT NO PLANIFICABLE

LIQUIDACIÓ
DE PRESSUPOST

TIPUS:

ENDEUTAMENT

1

PRESSUPOSTO
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1

TIPUS:

CONTROL PERMANENT NO PLANIFICABLE

ACTUACIÓ:

Municipalització o provincialització d'activitats en règim de monopoli i
aprovació de la forma concreta de gestió del servei corresponent

Ref. Legislativa

Descripció de l'actuació objecte de control permanent

Art. 47.2.k) L 7/1985
Art. 4.1.b).5 RD
128/2018

Serà necessari l'informe previ de la intervenció o de qui legalment els substitueixin,
per a l'adopció dels acords que tractin assumptes sobre matèries per a les quals
s'exigeixi una majoria especial, sempre que el seu abast estigui relacionat amb l'activitat econòmica financera del sector públic local.

A.

Ref. Legislativa

Aspectes a revisar

A.1

Art. 50 RD 2568/1986
Art. 34.1 L 39/2015

Que l'expedient es proposa al ple de la corporació.

A.2

Art. 172 i 175 RD
2568/1986

Que existeix informe favorable del responsable de l'expedient en el que s'exposen els
antecedents i disposicions legals o reglamentàries en què basa el seu criteri.

A.3

Art. 3.3.c) RD
128/2018
Art. 54.1.b) RDLeg
781/1986

Que consta l'informe favorable de la secretaria de la corporació.

A.4

Art. 7.3 LO 2/2012

Que de la valoració de les dades existents a l'expedient es desprèn que l'execució de
l'actuació proposada no afectarà al compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

B.

Ref. Legislativa

Altres aspectes a revisar

1.8

1.8.3

MATÈRIA:

B.1

Altres matèries

A criteri de la intervenció

C.

Ref. Legislativa

Es fa constar

C.1

Art. 47.2 L 7/1985

Es fa constar que es requerirà el vot favorable de la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la corporació per a l'aprovació de l'expedient.

D.

Ref. Legislativa

Altres es fa constar

D.1

154

A criteri de la intervenció

ACTUACIÓ:

Altres assumptes que tractin matèries per a les quals s'exigeixi una
majoria especial

Ref. Legislativa

Descripció de l'actuació objecte de control permanent

Art. 47.2.o) L 7/1985
Art. 4.1.b).5 RD
128/2018

Serà necessari l'informe previ de la intervenció o de qui legalment els substitueixin,
per a l'adopció dels acords que tractin assumptes sobre matèries per a les quals
s'exigeixi una majoria especial, sempre que el seu abast estigui relacionat amb l'activitat econòmica financera del sector públic local.

A.

Ref. Legislativa

Aspectes a revisar

A.1

Art. 50 RD 2568/1986
Art. 34.1 L 39/2015

Que l'expedient es proposa al ple de la corporació.

A.2

Art. 172 i 175 RD
2568/1986

Que existeix informe favorable del responsable de l'expedient en el que s'exposen els
antecedents i disposicions legals o reglamentàries en què basa el seu criteri.

A.3

Art. 3.3.c) RD
128/2018
Art. 54.1.b) RDLeg
781/1986

Que consta l'informe favorable de la secretaria de la corporació.

A.4

Art. 7.3 LO 2/2012

Que de la valoració de les dades existents a l'expedient es desprèn que l'execució de
l'actuació proposada no afectarà al compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

B.

Ref. Legislativa

Altres aspectes a revisar

C.

Ref. Legislativa

Es fa constar

C.1

Art. 47.2 L 7/1985

Es fa constar que es requerirà el vot favorable de la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la corporació per a l'aprovació de l'expedient.

D.

Ref. Legislativa

Altres es fa constar

D.1

PATRIMONI

A criteri de la intervenció

A criteri de la intervenció

CONTRACTACIÓ I
PRESTACIÓ DE SERVEIS

B.1

Altres matèries

CONTRO INTERN

1.8.4

MATÈRIA:

ALTRES MATÈRIES

1.8

MODIFICACIONS
DE CRÈDIT

CONTROL PERMANENT NO PLANIFICABLE

LIQUIDACIÓ
DE PRESSUPOST

TIPUS:

ENDEUTAMENT

1

PRESSUPOSTO
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1

TIPUS:

CONTROL PERMANENT NO PLANIFICABLE

ACTUACIÓ:

Iniciatives veïnals que afectin a drets i obligacions de contingut econòmic

Ref. Legislativa

Descripció de l'actuació objecte de control permanent

Art. 70 bis.2 L 7/1985

En tot cas, es requerirà l'informe previ de legalitat de la secretaria de l'ajuntament,
així com l'informe de la intervenció quan la iniciativa afecti a drets i obligacions de
contingut econòmic de l'ajuntament.

A.

Ref. Legislativa

Aspectes a revisar

A.1

Art. 50 RD 2568/1986
Art. 34.1 L 39/2015

Que l'expedient es proposa al ple de la corporació.

A.2

Art. 172 i 175 RD
2568/1986

Que existeix informe favorable del responsable de l'expedient en el que s'exposen els
antecedents i disposicions legals o reglamentàries en què basa el seu criteri.

A.3

Art. 3.3.c) RD
128/2018
Art. 54.1.b) RDLeg
781/1986

Que consta l'informe favorable de la secretaria de la corporació.

A.4

Art. 7.3 LO 2/2012

Que de la valoració de les dades existents a l'expedient es desprèn que l'execució de
l'actuació proposada no afectarà al compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

B.

Ref. Legislativa

Altres aspectes a revisar

1.8

1.8.5

MATÈRIA:

B.1

Altres matèries

A criteri de la intervenció

C.

Ref. Legislativa

Es fa constar

C.1

Art. 47.2 L 7/1985

Es fa constar que es requerirà el vot favorable de la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la corporació per a l'aprovació de l'expedient.

D.

Ref. Legislativa

Altres es fa constar

D.1

156

A criteri de la intervenció

CONTRO INTERN

CONTRACTACIÓ I
PRESTACIÓ DE SERVEIS

PATRIMONI

MODELS D’INFORMES QUE RESULTEN
DE L’EXERCICI DEL CONTROL
PERMANENT NO PLANIFICABLE
ENDEUTAMENT

ANNEX 2

ALTRES MATÈRIES

LIQUIDACIÓ
DE PRESSUPOST

MODIFICACIONS
DE CRÈDIT

PRESSUPOST

_ ANNEX 1 - PRESSUPOST
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a.
INFORME DE CONTROL PERMANENT
NO PLANIFICABLE SOBRE EL/LA/L’ ACTUACIÓ
SELECCIONADA DE CONFORMITAT
ANTECEDENTS
1. Número d’expedient:
2. Descripció de l’expedient:
3. Òrgan competent:
4. Import:
FONAMENTS JURÍDICS

1. Article 213 i ss. 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 (RDLeg 2/2004).
2. Article 32.1.d del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del
control intern a les entitats del sector públic local (RD 424/2017).
3. Normativa que atribueix l’actuació a l’interventor:
- ........ (Els fonaments jurídics s’adeqüen a l’actuació seleccionada)
INFORMO
L’apartat 1.d de l’article 32 del RD 424/2017 estableix que estaran subjectes a control permanent les
actuacions previstes a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica del sector públic local atribuïdes a l’òrgan interventor.
Atenent el que disposa la normativa exposada i a la vista de la documentació inclosa a l’expedient,
s’emet aquest informe d’acord amb allò disposat pels articles 29.2 i 32.1.d del RD 424/2017, en tant
que la realització d’aquesta actuació amb caràcter previ a l’aprovació de la proposta ha estat atribuïda a
la intervenció per la normativa indicada en el punt 3 dels fonaments jurídics, amb els següents resultats:
ASPECTES REVISATS DE CONFORMITAT:
- .............................................................
- .............................................................
CONCLUSIÓ
La proposta anteriorment indicada s’informa de CONFORMITAT.
Aquesta intervenció, a més, FA CONSTAR els següents aspectes:
- .............................................................
- .............................................................
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b.
INFORME DE CONTROL PERMANENT
NO PLANIFICABLE SOBRE EL/LA/L’ ACTUACIÓ
SELECCIONADA DE DISCONFORMITAT
ANTECEDENTS
1. Número d’expedient:
2. Descripció de l’expedient:
3. Òrgan competent:
4. Import:
FONAMENTS JURÍDICS
1. Article 213 i ss. 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 (RDLeg 2/2004).
2. Article 32.1.d del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del
control intern a les entitats del sector públic local (RD 424/2017).
3. Normativa que atribueix l’actuació a l’interventor:
- ........ (Els fonaments jurídics s’adeqüen a l’actuació seleccionada)
INFORMO
L’apartat 1.d de l’article 32 del RD 424/2017 estableix que estaran subjectes a control permanent les
actuacions previstes a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica del sector públic local atribuïdes a l’òrgan interventor.
El resultat d’aquest informe emès en l’exercici del control financer, no suspèn la tramitació del procediment, ni està sotmès a procediment de discrepàncies.
Atenent el que disposa la normativa exposada i a la vista de la documentació inclosa a l’expedient,
s’emet aquest informe d’acord amb allò disposat pels articles 29.2 i 32.1.d del RD 424/2017, en tant
que la realització d’aquesta actuació amb caràcter previ a l’aprovació de la proposta ha estat atribuïda a
la intervenció per la normativa indicada en el punt 3 dels fonaments jurídics, amb els següents resultats:

ASPECTES REVISATS DE CONFORMITAT:
- .............................................................
- .............................................................
ASPECTES REVISATS QUE NO ES COMPLEIXEN I/O NO S’ACREDITEN A L’EXPEDIENT:
- .............................................................
- .............................................................
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CONCLUSIÓ
La proposta anteriorment indicada s’informa de DISCONFORMITAT, en no complir-se i/o no acreditar-se a l’expedient els aspectes revisats següents:
- .............................................................
- .............................................................

Aquesta intervenció, a més, FA CONSTAR els següents aspectes:
- .............................................................
- .............................................................
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c.
INFORME DE CONTROL PERMANENT
NO PLANIFICABLE SOBRE EL/LA/L’ ACTUACIÓ

SELECCIONADA SENSE QUE AQUESTA INTERVENCIÓ
PUGUI FORMULAR UNA OPINIÓ AMB LES DADES
EXISTENTS
ANTECEDENTS
1. Número d’expedient:
2. Descripció de l’expedient:
3. Òrgan competent:
4. Import:
FONAMENTS JURÍDICS
1. Article 213 i ss. 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 (RDLeg 2/2004).
2. Article 32.1.d del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del
control intern a les entitats del sector públic local (RD 424/2017).
3. Normativa que atribueix l’actuació a l’interventor:
- ........ (Els fonaments jurídics s’adeqüen a l’actuació seleccionada)
INFORMO
L’apartat 1.d de l’article 32 del RD 424/2017 estableix que estaran subjectes a control permanent les
actuacions previstes a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica del sector públic local atribuïdes a l’òrgan interventor.
El resultat d’aquest informe emès en l’exercici del control financer, no suspèn la tramitació del procediment, ni està sotmès a procediment de discrepàncies.
Atenent el que disposa la normativa exposada i a la vista de la documentació inclosa a l’expedient,
s’emet aquest informe d’acord amb allò disposat pels articles 29.2 i 32.1.d del RD 424/2017, en tant
que la realització d’aquesta actuació amb caràcter previ a l’aprovació de la proposta ha estat atribuïda a
la intervenció per la normativa indicada en el punt 3 dels fonaments jurídics, amb els següents resultats:

ASPECTES REVISATS DE CONFORMITAT:
- .............................................................
- .............................................................
ASPECTES REVISATS QUE NO ES COMPLEIXEN I/O NO S’ACREDITEN A L’EXPEDIENT:
- .............................................................
- .............................................................
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CONCLUSIÓ
De la documentació existent a l’expedient no es pot formular una opinió fonamentada, i per tant,
es retorna l’expedient a l’àrea gestora perquè es completi l’expedient, fent constar que no es compleixen i/o no s’acrediten a l’expedient els requisits comprovats següents:
- .............................................................
- .............................................................

Aquesta intervenció, a més, FA CONSTAR els següents aspectes:
- .............................................................
- .............................................................
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