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INFORME DE LA INTERVENCIÓ 
 
 
Normativa reguladora: article 168.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i article 18.4 del 
RD 500/90 
 
 
1. IDENTIFICACIÓ 
 
Informe del pressupost general de l’exercici 2023 
 
 
2. ANTECEDENTS 
 
2.1. El pressupost general està integrat per el de la pròpia entitat 
 
2.2. El pressupost general de la corporació ascendeix a   
 

- Estat d’ingressos:  1.238.023,43  € 
 
- Estat de despeses: 1.238.023,43  € 

 
2.3. Al pressupost general, s’hi adjunten les bases d’execució, que contenen les 
disposicions necessàries per a una adequada gestió pressupostària. 
 
 
3. FONAMENTS JURÍDICS  
 
Equilibri pressupostari: 
 
Cadascun dels pressupostos que integren el general s’ha elaborat sense dèficit inicial, tal 
com exigeix l’article 165.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i conté els requisits 
als quals al·ludeix l’article esmentat en els apartats 2 i 3.  
 
El pressupost general per a 2023 es presenta formalment equilibrat. La suma dels 
capítols 1 a 9 d’ingressos és igual a la suma dels capítols 1 a 9 de despeses. 
 
Anivellament pressupostari: 
 
El pressupost d’ingressos corrents (cap. 1 a 5) és de 1.184.977,43 €. 
 
El pressupost de despeses corrents (cap. 1 a 5+amortitzacions) és de 1.143.090,72 €. 
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El pressupost general per a 2023 es presenta anivellat.  La suma dels capítols 1 a 5 
d’ingressos és superior a la suma dels capítols 1 a 5 de despeses. 
 
 
Estabilitat pressupostària: 
Per determinar l’estabilitat pressupostària, referida sempre a les unitats locals 
consolidades (entitat local, organismes autònoms i ens dependents) es pot aplicar el 
següent càlcul orientatiu: 
 
Suma dels capítols 1 a 7 d’ingressos – suma dels capítols 1 a 7 de despeses 
 
Capítols 1 a 7 d’ingressos:    1.238.023,43 € 
Capítols 1 a 7 de despeses:    1.183.599,47 € 
 
(1.238.023,43-1.183.599,47= 54.423,96) 
 
Un cop realitzats els ajustos SEC (veure detall en l’informe d’avaluació) el pressupost 
general aprovat NO s’ajusta al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària de 
conformitat amb l’article 11.4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat 
pressupostària i estabilitat financera (LOEPSF) amb una necessitat de finançament de: 
-58.787,33€ 
 
 
4. CONCLUSIÓ 
 
Informo que el pressupost general s’ha elaborat observant les prescripcions legals 
aplicables i conté les previsions racionals per atendre les obligacions i els drets que es 
preveu liquidar durant l’exercici, per a cadascun dels pressupostos que l’integren. 
 
Tenint en compte que, el Congrés dels Diputats per acord del dia 22 de setembre de 
2022, ha aprovat la pròrroga de la suspensió de les regles fiscals per a l’exercici 2023, 
pel que no caldrà el compliment dels objectius d’estabilitat, ni deute, ni regla de despesa 
en l’exercici exercici 2023. 
 
Maçanet de Cabrenys,  16 de desembre de 2022.  
 
L’interventor 


