
 

 
                                                                  

 
 
 
 

 
 
 

INFORME ECONÒMIC FINANCER PER AL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2022 
 

 

ANTECEDENTS 

 

L’article 168.1 de Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text 

refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i l’article 18.1.e) del Reial Decret 

500/90, de 20 d’abril de Pressupostos, disposen que el pressupost es forma per part de 

la Presidència de l’entitat, al qual s’ha d’unir, entre d’altres, un informe econòmic 

financer en el que s’exposin les bases utilitzades per a l’avaluació dels ingressos i de les 

operacions de crèdit previstes, la suficiència dels crèdits per atendre el compliment de 

les obligacions exigibles i les despeses de funcionament dels serveis i, en 

conseqüència, l’efectiva anivellació del pressupost. 

 

1. Equilibri pressupostari 

 

El pressupost total d’ingressos és de 275.838,15 euros. 

 

El pressupost total de despeses és de 275.838,15 euros, està elaborat sense dèficit 

inicial i la seva estructura és la que figura a l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre. 

 

2. Bases utilitzades per a l’avaluació dels ingressos consignats en el pressupost 

 

Per calcular l’import dels ingressos del pressupost s’han considerat les dades que es 

desprenen de la liquidació del pressupost de l’exercici anterior, així com l’avanç del 

corrent, documents que s’incorporen a l’expedient. 



Es preveuen uns ingressos de 275.838,15 euros, el que suposa un increment de 

13.135,15 euros respecte del pressupost aprovat per a l’exercici 2021. Es consideren 

suficients per cobrir les despeses previstes. Els ingressos provenen exclusivament de 

l’aportació de la Diputació de Barcelona. 

3. Suficiència dels crèdits pressupostats de despeses per atendre les obligacions de la

corporació 

En el càlcul de les despeses previstes s’han tingut en compte les obligacions exigibles i 

les despeses de funcionament dels serveis que corresponen a l’activitat principal del 

Consorci. 

El capítol 1 està valorat en 245.104,19 euros, amb un increment de 7.881,09 euros 

respecte del pressupost aprovat per a l’exercici 2021.  

En el capítol 2 les despeses sumen un import de 30.734,06 €, amb un increment de 

5.324,06 euros respecte del pressupost aprovat per a l’exercici 2021. 

No hi ha consignació en el capítol 3. L’any 2021 la consignació va ser de 70 euros per 

despeses financeres, però aquestes han passat a integrar-se al capítol 2. 

Segons les anteriors previsions, els crèdits de despeses es consideren suficients per 

cobrir les obligacions exigibles, així com les despeses de funcionament del serveis. 

Barcelona,  

El Director gerent 
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