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INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DE L’ESTABILITAT 
PRESSUPOSTÀRIA 
 
El Pressupost haurà d'aprovar-se sense dèficit inicial i està sotmès al compliment dels principis i 
objectius establerts a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera (LOPSF). 
 
Respecte a aquest darrer requeriment, el Consell de Ministres de 26 de juliol de 2022 va acordar 
sol·licitar al Congrés dels Diputats l’apreciació de la situació d’emergència extraordinària prevista a 
l’article 135.4 de la Constitució, que comporta la pròrroga de la suspensió de les regles fiscals per a 
l’exercici de 2023. D’acord amb aquest article, els límits de dèficit estructural i de volum de deute públic 
només podran superar-se en cas de catàstrofes naturals, recessió econòmica o situacions d'emergència 
extraordinària que escapin al control de l'Estat i perjudiquin considerablement la situació financera o la 
sostenibilitat econòmica o social de l'Estat, apreciades per la majoria absoluta dels membres del 
Congrés dels Diputats. 
 
El Congrés dels Diputats ha apreciat aquesta situació per majoria absoluta dels seus membres en el Ple 
de 22 de setembre de 2022 i prorroga de la suspensió de les regles fiscals previstes a la Llei orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (objectiu d’estabilitat 
pressupostària i regla de la despesa), per a l’exercici de 2023. 
 
 En conseqüència: 
 

a) Si de la liquidació dels pressupost de 2023 resulta una posició de “necessitat de finançament” 
no serà necessari aprovar el “pla econòmic financer” que equilibri la situació per reconduir – la 
vers l’ estabilitat (capacitat de finançament) 

b) No serà exigible el compliment de la “regla de la despesa” (què tindrà caràcter només indicatiu) 
c) Resten en suspèn les obligacions derivades de la Llei  d’ Estabilitat Pressupostària relatives a l’ 

aplicació del romanent de tresoreria en les entitats locals.   En conseqüència i sense abandonar 
la sempre aconsellable prudència financera, serà possible finançar nova despesa durant el 2023 
sempre que es disposi de romanent de la tresoreria  per finançar-la 

No obstant tot i la suspensió s’emet l’informe en compliment del que disposa l’article 15 de l’Ordre 
HAP/2105/2012, de l’1 d’octubre, en què es desenvolupen les obligacions de subministrament  
d’informació previstes en la llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera, modificat pel punt 9 de l’Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, s’emet 
aquest informe sobre l’avaluació del compliment de l’objectiu de l’estabilitat pressupostària i el límit de 
l’endeutament. 
 
En aquest sentit, vistos els ingressos i despeses previstos en el projecte de pressupost, que es 
resumeixen per capítols en el quadre següent: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pressupost d'ingressos      
1  Capítol 1   
2  Capítol 2   
3  Capítol 3 277.705,16 

4 
 Detall del capítol 3: contribucions especials i quotes 
d'urbanització 0,00 

5  Capítol 4 31.467.220,97 
6  Capítol 5 190.100,00 
7  Ingressos per operacions corrents (1 + 2 + 3 + 5 + 6) 31.935.026,13 
8  Capítol 6   
9  Capítol 7 0,00 

10  Capítol 8   
11  Capítol 9     

Pressupost de despeses   
12  Capítol 1 8.521.749,46 
13  Capítol 2 9.273.554,80 
14  Capítol 3 6.000,00 

15  Capítol 4 
13.838.467,49 

 
16  Despeses per operacions corrents (12 + 13 + 14 + 15) 31.639.771,75 
17  Capítol 6 203.254,00 
18  Capítol 7 92.010,38 
19  Capítol 8   
20  Capítol 9     

Superàvit / dèficit no financer  
21 Superàvit (+) / dèficit (-) no financer (7 + 8 + 9 – 16 – 17 – 18) 0,00 

 
Un cop efectuats els ajustaments en el saldo pressupostari no financer d’acord amb les normes SEC 
2010, resulta que en el projecte de pressupost per l’exercici 2023, del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat, s’acompleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària. 
 
Durant l’exercici 2023 es preveu mantenir la inexistència actual d’endeutament amb entitats de crèdit. 
 
 
 
 
 
 
 
Sant Feliu de Llobregat, 30 de novembre de 2022. 
L’interventor, 
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