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INFORME DE LA INTERVENCIÓ DELEGADA 
Sobre l’aprovació del pressupost del Consorci d’estudis, mediació i conciliació a 

l’Administració local (CEMICAL) per a l’exercici 2016 
 
 
 
Objecte de l’informe 
 
El present informe s’emet en compliment de l’article 168.4 del Text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (en endavant 
TRLRHL), d’acord amb el qual el pressupost de l’entitat local haurà de ser informat per la 
Intervenció i remès pel president al Ple de la corporació, juntament amb els annexos i 
documentació complementària prevista als articles. 166.1 i 168.1 TRLRHL. 
 
 
Marc normatiu 
 
Constitueixen el marc normatiu del pressupost les normes següents: 
 

- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LBRL). 

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

- El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL). 

- El Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel que es desplega el Capítol primer del Títol 
sisè de la Llei reguladora de les hisendes locals (RDP). 

- L’Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda 3565/2008, de 3 de desembre, per la qual 
s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals, modificada per OM 
HAP/419/2014 de 14 març. 

- La Llei Orgànica 2/2012, de 27 abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera (LOEPSF).  

- El Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de 
desplegament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’estabilitat pressupostària, en 
la seva aplicació a les entitats locals.  

 
 
 
Contingut del pressupost  
 
El pressupost ha estat format pel President del Consorci amb el següent contingut, tal com 
preveu l’article 168.1 TRLRHL: 

 
a) Memòria explicativa del seu contingut i de les principals modificacions en relació amb 

el pressupost vigent, signada per la Presidència del Consorci. 
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b) Liquidació del pressupost de l’exercici 2014. 

c) Avançament de la liquidació del pressupost d’enguany a data 30 de setembre de 2015. 

d) Informe econòmic financer, en el que consten les bases utilitzades per a l’avaluació 
dels ingressos, la suficiència dels crèdits per a atendre les obligacions exigibles i les 
despeses de funcionament dels serveis, en el qual es conclou sobre l’efectiu 
anivellament del pressupost.  

 
S’acompanyen, així mateix, les Bases d’execució del pressupost i l’informe d’estabilitat 
pressupostària, sostenibilitat financera i regla de la despesa. 
 
El pressupost té caràcter de previsió, i constitueix l’expressió ordenada, racional i sistemàtica 
de les despeses i ingressos, adequant-se als principis pressupostaris que regiran l’activitat del 
Consorci durant l’exercici com ara, entre d’altres, els d’universalitat, unitat i d’equilibri 
pressupostari. 
 
El Pressupost conté, els estats de despeses i ingressos adaptats a l’estructura pressupostària 
establerta per l’Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda 3565/2008, de 3 de desembre, les 
bases d’execució, els annexos i la documentació prevista legalment. 
 
El Pressupost del CEMICAL per a 2016 respecte del pressupost aprovat inicialment per a 
l’exercici anterior presenta un increment del 3,56%, en compliment d’allò establert a 
l’avantprojecte dels Pressupostos Generals de l‘Estat de 2016 en relació a la recuperació del 
50% de la paga extraordinària suspesa del 2012. 

 
 
Anivellament i equilibri 
 
Els estats d’ingressos i de despeses del pressupost del CEMICAL han estat confeccionats 
sense dèficit inicial per una quantia de 222.027,46 euros, amb el detall següent: 
 
 

Pressupost general 

 Ingressos Despeses

Operacions corrents 222.027,46 € 222.027,46 €

Operacions de capital - - €

TOTAL 222.027,46 € 222.027,46 €

 
 
Compliment de les regles fiscals 
 
S’ha verificat el compliment de les regles fiscals d’estabilitat pressupostària, de sostenibilitat 
financera i de la regla de la despesa, tal com es desprèn de l’informe emès a l’efecte, de 
conformitat amb allò previst a l’article 16.2 del Reglament de desplegament de la citada Llei, 
aprovat pel RD 1463/2007, de 2 de novembre, i que s’incorpora al present informe, 
s’acompleixen els objectius d’estabilitat pressupostària, límit d’endeutament i regla de la 
despesa, d’acord amb els termes establerts en la Llei Orgànica 2/2012, d’estabilitat i 
sostenibilitat financera. 
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Ingressos 
 
El detall per capítols dels ingressos previstos en el pressupost del 2016, comparat amb el de 
l’exercici precedent és com segueix: 
 
 

Pressupost d’ingressos 
    

Capítol 2016 2015 % variació

Capítol 4 221.927,46 € 214.295,00 € 3,56 %

Capítol 5 100,00 € 100,00 € -

TOTAL 222.027,46 € 214.395,00 € 3,56 %
 
 
L’aportació de la Diputació de Barcelona al Consorci, s’incrementa un 3,56% respecte l’any 
anterior. 
 
Els criteris d’elaboració del pressupost d’ingressos es troben recollits en l’Informe Econòmic 
Financer que s’acompanya a l’expedient. Es considera que els criteris emprats han estat 
adequats i, en conseqüència, és versemblant que s'assoleixin els nivells de recaptació 
previstos.  
 
 
Despeses 
 
El detall per capítols de les despeses previstes en el pressupost de la Corporació per a 2016, 
comparat amb el de l’exercici precedent és com segueix: 
 

Pressupost de despeses  
    

Capítol 2016 2015 % variació

Capítol 1 196.667,14 € 189.034,68 € 4,04 %

Capítol 2 25.360,32 € 25.200,32 € 0,63 %

Capítol 4 0,00 € 160,00 € -100,00 %

TOTAL 222.027,46 € 214.395,00 € 3,56%
 
 
A l’Informe Econòmic Financer que s’incorpora l’expedient es recullen els criteris emprats per 
elaborar les previsions.  
 
 
 
Conclusions 
 
El Pressupost general del CEMICAL per a 2016 s’ha tramitat sense dèficit inicial i es dóna 
compliment dels principis d’estabilitat pressupostària, de sostenibilitat financera i la regla de la 
despesa definits en Llei Orgànica 2/2012, de 27 abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera.   
 



 4

Des del punt de vista econòmico-financer el pressupost general ha estat confeccionat 
observant els preceptes legals d’aplicació, i la seva estructura pressupostària es correspon 
amb la prevista a l’Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda 3565/2008, de 3 de desembre, 
per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals. 
 
Els criteris emprats per elaborar les previsions del conjunt dels ingressos han estat adequats i, 
en conseqüència, és versemblant que s’assoleixin els nivells de recaptació previstos.  
 
Per tot l’exposat, a la vista que l’expedient d’aprovació del pressupost general del CEMICAL 
ha observat en la seva elaboració, contingut i estructura la normativa aplicable en matèria 
pressupostària, constituïda bàsicament pel títol VI, capítol I, articles del 162 al 171 del 
TRLRHL i el Capítol I, articles del 2 al 23 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, informo de 
conformitat el referit pressupost general de conformitat amb l’article 168.4 del TRLRHL. 
 
 
La interventora delegada 
 
 
 
 
 
 
Cèlia Gallego Herrera 

Barcelona, 28 d’octubre de 2015 


