AJUNTAMENT DE MAÇANET DE CABRENYS
Carrer Paret Nova 14
17720 Maçanet de Cabrenys
Correu-e: ajuntament@massanet.org
T: 972544005

INFORME D’INTERVENCIÓ
ANTECEDENTS
D’acord amb l’ establert a l’article 208 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la llei d’hisendes locals, les entitats locals, a la
finalització de l’exercici pressupostari, formaran el Compte General que posarà
de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial
i pressupostari.
La Intervenció ha elaborat el Compte General de l’entitat, que posa de manifest
la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i
pressupostari.
FONAMENTS DE DRET
1. D’acord amb l’article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril de Bases de règim
local (articles 113 a 136 per al municipis de gran població), els comptes
anuals es sotmetran abans de l’1 de juny a informe de la Comissió Especial
de Comptes, a la qual li correspon l’examen, l’estudi i l’informe dels comptes
anuals de la corporació (art. 58 del 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).
2. D’acord amb l’article 209 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
(TRLLRHL), el Compte General està integrat pel de la pròpia entitat, el dels
organismes autònoms i les societats mercantils de capital íntegrament
propietat de les entitats locals.
3. L’article 212 del TRLLRHL regula la rendició, publicitat i aprovació del
Compte General.
Els estats a retre i informació a subministrar s’han confeccionat d’acord amb el
Títol IV, Capítol II de la Instrucció de Comptabilitat de l’ Administració Local
(ICAL) aprovada per l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual
s’aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local.

Atesa la legislació vigent, S’INFORMA el Compte General de l’exercici 2019 de
l’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys:
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PRIMER.- El Compte General està integrat per:
a) El Compte del propi Ajuntament
SEGON.- La mateixa Intervenció ha confeccionat el Compte General a partir
de:
a) Comptes anuals de l’ajuntament
 El balanç.
 El compte del resultat econòmic-patrimonial.
 L’estat de canvis en el patrimoni net.
 Estat de fluxos
 L’estat de liquidació del pressupost.
 La memòria.
b) Documentació complementària
b.1) De l’entitat i dels OOAA:
 Acta d’arqueig de les existències a caixa a 31/12
 Notes o certificacions de cada entitat bancària

TERCER.- D’acord amb l’article 212 TRLLRHL, el Compte general i l’informe
de la Comissió especial de comptes s’exposarà al públic per un termini de 15
dies, durant els quals i vuit més, els interessats podran presentar reclamacions,
objeccions o observacions. En aquest cas, una vegada hagi finalitzat el termini,
la Comissió especial de comptes haurà d’emetre un nou informe.
QUATRE.- Amb l’ informe de la Comissió Especial de Comptes, el Compte
general se sotmetrà a l’aprovació del Ple de la Corporació perquè sigui aprovat
abans de l’u d’octubre. En concordança amb la regla 49.4 de la ICAL model
normal, l’aprovació del Compte general és un acte essencial per a la seva
fiscalització pels òrgans de control extern, que no requereix la conformitat amb
les actuacions que s’hi reflecteixen, ni genera responsabilitats per raó de les
actuacions esmentades.
CINQUÈ.- Segons els articles 212.5 i 223.2 TRLLRHL, el Compte general de
l’exercici degudament aprovat es retrà a la Sindicatura de Comptes .
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