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Expedient núm.: X-2021-012951 

Informe Econòmic financer 

Procediment: Aprovació del pressupost del Consell Comarcal del Vallès Oriental   

(model normal) per a l'exercici 2022.  

Assumpte: Informe economico-financer 

 

 

INFORME ECONOMICO-FINANCER 

 

 

D'acord amb el que es disposa en l'article 168.1.e) del Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, 

de 5 de març, i en l'article 18.1.e) del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, 
pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, en relació a l'expedient d'aprovació del Pressupost 

Consolidat del Consell Comarcal del Vallès Oriental per a l'exercici 
2022, emeto el següent,  
 

INFORME 
 

PRIMER. Tal com recull la legislació vigent, aquest informe econòmic 
financer conté una exhaustiva anàlisi dels criteris utilitzats per a l'avaluació 

dels ingressos, l'anàlisi de les operacions de crèdit previstes, per al 
finançament d'inversions, i en definitiva, la suficiència dels crèdits per 

atendre el compliment de les obligacions exigibles i les despeses de 
funcionament dels serveis i com a conseqüència d'això l'efectiva anivellació 
del pressupost. 
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SEGON. Avaluació dels Ingressos del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental.   

 

En general els ingressos estimats pel proper exercici econòmic de 2022 s’han 

avaluat amb criteris de màxima prudència, en la majoria dels casos les 
previsions inicials estan per sota dels drets reconeguts nets en els darrers 
exercicis. 

 
Els ingressos d'aquest Consell Comarcal del Vallès Oriental  s'han calculat en 

termes generals mitjançant les tres següents variables macroeconòmiques: 
a) tenint principalment les dades econòmiques de la liquidació del Pressupost 
de 2020 en relació a, b) la mitjana dels darrers tres exercicis econòmics per 

obtenir una major seguretat jurídica i econòmica davant de possibles 
desviacions a l’alça o baixa, i finalment, c) d’acord amb l'avanç de liquidació 

dels  deu (10) primers mesos de l'exercici 2021 deduïts de l'estat de 
tramitació d'ingressos segons ens mostra la comptabilitat.  
 

Ingressos per impostos directes (Capítol 1) 
No consta cap previsió en aquest capítol durant l’any 2022.  

 

 
 

Ingressos per impostos indirectes (Capítol 2) 

No consta cap previsió en aquest capítol durant l’any 2022.  
 

 
 

Ingressos per taxes, Preus Públics i altres Ingressos (Capítol 3). 
 
Les previsions d’ingressos per les taxes, preus públics i altres ingressos del 

Capítol 3er., per import de 363.961,93 euros s’han efectuat amb criteris de 
prudència, així s'han calculat mitjançant les quatre variables 

macroeconòmiques següents: a) en primer lloc, tenint principalment les 
dades econòmiques de la liquidació del Pressupost de 2020, b) en segon lloc, 
en relació a la mitjana dels darrers tres anys per major seguretat jurídica i 

econòmica davant de possibles desviacions a l’alça o baixa, c) en tercer lloc, 
d’acord amb l'avanç de liquidació dels nou primers mesos de l'exercici 2021 

deduïts de l'estat de tramitació d'ingressos segons ens mostra la 
comptabilitat i, d) finalment en quart lloc, en base a estimacions de recaptació 

Descripció

Pressupost 

inicial 2022

Pressupost 

inicial 2021

Pressupost 

inicial 2020

Pressupost 

inicial 2019

% Variació 

Pressupost  

2022/2021

% Variació 

Pressupost  

2021/2020

IBI rústica 0 0 0 0 0,0% 0,0%

IBI Urbana 0 0 0 0 0,0% 0,0%

Impost vehicles tracció mecànica 0 0 0 0 0,0% 0,0%

Imp. increment valor terrrenys naturalesa urbana 0 0 0 0 0,0% 0,0%

IAE 0 0 0 0 0,0% 0,0%

Descripció

Pressupost 

inicial 2022

Pressupost 

inicial 2021

Pressupost 

inicial 2020

Pressupost 

inicial 2019

% Variació 

Pressupost  

2022/2021

% Variació 

Pressupost  

2021/2020

Impost construccions, instal·lacions i obres 0 0 0 0 0,0% 0,0%
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liquida per a tots i cadascun dels impostos, aplicant les OOFF previstes per a 
l’exercici 2022. 
 

 
 

 

Ingressos per Transferències Corrents (Capítol 4)1 
 

Les previsions inicials per import de 27.237.764,64 euros contingudes en el 

Capítol 4rt., en concepte de Transferències Corrents, s'han calculat prenent 
com a base les atorgades durat els quatre darrers anys, d’acord amb el 

següent quadrant,  
 

 
 

Ingressos Patrimonials (Capítol 5) 
 

Els ingressos Patrimonials per import de 100,00 euros previstos per 2022, 
s'han consignat d’acord la base de les previsions de la Tresoreria Municipal i 
de la mitjana aritmètica dels darrers tres anys que detalladament als efectes 

de la projecció del principio de prudència econòmica i financera, són: 
 

                                                 
1 En aquest apartat es recolliran les estimacions d'ingressos que són transferits per altres Administracions Públiques 

d'acord amb les estimacions històriques del percebut en exercicis anteriors. Aquestes estimacions provenen de la llei o 

de convenis i programes que l'Entitat Local ha subscrit amb altres Organismes o Entitats Públiques. 

Descripció

Pressupost 

inicial 2022

Pressupost 

inicial 2021

Pressupost 

inicial 2020

Pressupost 

inicial 2019

% Variació 

Pressupost  

2022/2021

% Variació 

Pressupost  

2021/2020

30 Taxes per prestació de serveis públics bàsics

31 Taxes per prestació de serveis de caràcter social

32 Taxes per realització activitats competència local 103.300 127.400 86.400 132.155 -18,9% 47,5%

33 Taxes aprofitament especial domini públic

34 Preus públics 244.105 279.274 287.816 264.783 -12,6% -3,0%

35 Contribucions especials

36 Vendes 

38 Reintegrament d'operacions corrents

39 Altres ingressos 16.557 6.600 5.700 40.486 150,9% 15,8%

Descripció

Pressupost 

inicial 2022

Pressupost 

inicial 2021

Pressupost 

inicial 2020

Pressupost 

inicial 2019

% 

Variació 

Pressupo

st  

2022/2021

% Variació 

Pressupost  

2021/2020

% Variació 

Pressupost  

2020/2019

42 De l'Administració de l'Estat

43 De la Seguretat Social

45 De Comunitats autònomes 19.040.889 14.900.057 15.399.662 14.992.647 27,8% -3,2% 2,7%

46 D'Entitats Locals 8.146.957 8.549.566 7.149.657 5.130.924 -4,7% 19,6% 39,3%

47 D'Empreses Privades 55.985 118.830 42.881 17.000 -52,9% 177,1% 152,2%

48. Aportacions familíes i  entitats sense ànim de lucre
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Ingressos per alienació de patrimoni (Capítol 6) 

 

No consta cap previsió en aquest capítol durant l’any 2022.  
 

 
 

Ingressos per Transferències de Capital (Capítol 7)2 
 

Els ingressos previstos per import de 200,00 euros en el Capítol 7è., de 

Transferències de Capital de l'Estat d'Ingressos del Pressupost de 2022 
s’efectua una obertura de les aplicacions amb saldos inicial mínims segons 

detall,  
 

 
 

 

Ingressos per Actius financers (Capítol 8) 
 

Les previsions inicials per import de 20.000,00 euros contingudes en el 

Capítol 8è., en concepte dels Actius Financers, consten les següents dades 
econòmiques,  

 

                                                 
2 En aquest apartat s'inclouen les subvencions concedides per Organismes i Entitats Públiques destinades a finançar 

inversions de les quals es té certesa de la seva concessió i compromís ferm d'aportació. En el cas que no existeixi 

compromís ferm els crèdits que es financen amb les subvencions quedaran en situació de no disponibles fins que s'acrediti 

tal compromís ferm. 

Descripció

Pressupost 

inicial 2022

 Pressupost 

inicial 2021 

Pressupost 

inicial 2020

Pressupost 

inicial 2019

% Variació 

Pressupost  

2022/2021

% Variació 

Pressupost  

2021/2020

50 Interessos de títols i  valors

51 Interessos de bestretes i préstecs concedits

52 Interessos de dipòsits 100 100 100 1.000 0,0% 0,0%

53 Dividens i participació en beneficis

54 Rendes de béns immobles

55 Productes de concessions i aprofitaments especials

59 Altres ingressos patrimonials

Descripció

Pressupost 

inicial 2022

Pressupost 

inicial 2021

Pressupost 

inicial 2020

Pressupost 

inicial 2019

% Variació 

Pressupost  

2022/2021

% Variació 

Pressupost  

2021/2020

60 Alienació d'inversions reals 0 0 0 0 0,00% 0,00%

Descripció

Pressupost 

inicial 2022

Pressupost 

inicial 2021

Pressupost 

inicial 2020

Pressupost 

inicial 2019

% Variació 

Pressupost  

2022/2021

% Variació 

Pressupost  

2021/2020

72  De l'Administració de l'Estat

75 De Comunitats autònomes 100 100 100 1.000 0,00% 0,00%

76 D'Entitats Locals 100 100 100 91.027 0,00% 0,00%

77 D'Empreses Privades 

78. Aportacions familíes i  entitats sense ànim de lucre

79 De l'Exterior  
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Ingressos per Operacions de Crèdit (Capítol 9) 

Consta cap previsió inicial de 1.000,00 euros en aquest capítol durant l’any 
2022.  
 
 

 
 

 

TERCER. Avaluació de Despeses del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental.   
 

Les despeses del Consell Comarcal del Vallès Oriental  s’han calculat tenint 
com a base la Liquidació del Pressupost de 2020 i, l'avanç de liquidació dels 

deu (10) primers mesos de l'exercici 2021 deduïts de l'estat de tramitació de 
despeses segons ens mostra la comptabilitat fins al mes de novembre de 
2021. 

 
Després d'aquestes consideracions inicials s'analitza l'estructura econòmica 

de les despeses del Pressupost d'aquest Consell Comarcal per a aquest 
exercici segons es detalla a continuació per capítols. 
 

Despeses de Personal (Capítol 1) 
 

Existeix correlació econòmica i cobertura jurídica entre els crèdits del Capítol 
1er de Despeses de Personal, inclosos al Pressupost i l'Annex I de Personal 
d'aquesta Entitat Local per a aquest exercici econòmic.  

 
Segons l'article 90 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les Bases del 

règim local, correspon a cada Corporació local aprovar anualment, a través 
del pressupost, la plantilla, que ha de comprendre tots els llocs de treball 
reservat a funcionaris, personal aboral i personal eventual.  

  
“Les plantilles ha de respondre als principis de racionalitat, economia i 

eficiència i establir-se d'acord amb l’ordenació general de l'economia, sense 

els que els  costos de personal puguin  superar els límits que es fixin amb 

caràcter  general.”  

  

Descripció

Pressupost 

inicial 2022

Pressupost 

inicial 2021

Pressupost 

inicial 2020

Pressupost 

inicial 2019

% Variació 

Pressupost  

2022/2021

% Variació 

Pressupost  

2021/2020

82  Reintegraments i préstecs del sector públic

83  Reintegraments i préstecs fora del sector públic 20.000 20.000 20.000 20.000 0,00% 0,00%

84 Devolució de dipòsits constituits

87 Romanents de tresoreria 

Descripció

Pressupost 

inicial 2022

Pressupost 

inicial 2021

Pressupost 

inicial 2020

Pressupost 

inicial 2019

% Variació 

Pressupost  

2022/2021

% Variació 

Pressupost  

2021/2020

91 Préstecs rebuts sector públic 1.000 2.240.000 0 100 -99,96% 0,00%
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Quant  a la massa salarial, en principi s’ha de partir del que fixa l’article  21 
del RDL  5/2015, de 30 d’octubre, pel que se aprova  el text refós de la Llei 
de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, que estableix :  

  
“Les quanties de les retribucions bàsiques i l’increment de les quanties globals 

de les retribucions complementaries dels funcionaris, així com l’increment d 

la massa salarial del personal laboral, hauran de reflectir-se per cada exercici 

pressupostari en la corresponent llei de pressupostos.. No podran acordar-se 

increments retributius que globalment suposin  un increment de la massa 

salarial superior a los límits fixats anualment en la Llei de Pressupostos 

Generals de l’Estat per al personal.” 

 

 
El passat 15 d’octubre es publicà en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, 
el Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2022. Tot 

seguit us en resumim allò més rellevant: 
 

1)Despeses de personal (art. 19): 
 Les retribucions del personal al servei del sector públic no poden 

experimentar un increment global superior al 2 %respecte de les vigents 

a 31 de desembre de 2021, en termes d’homogeneïtat per als dos 
períodes de comparació, tant pel que fa als efectius de personal com a 

la seva antiguitat. 
 La massa salarial del personal laboral es pot incrementar també en el 

mateix percentatge màxim previst en el punt anterior.  

 Les despeses d’acció social, definides com a beneficis, complements o 
millores diferents a les contraprestacions per raó del treball, la finalitat 

de les quals és satisfer determinades necessitats que responguin a 
circumstàncies personals del personal al servei del sector públic, no 
poden incrementar-se en termes globals l’any 2022 respecte de les de 

2021. 
 Durant 2022 les entitats del sector públic, tal i com es defineixen en 

aquest art. 19, poden dur a terme aportacions a plans de pensions de 
la modalitat d’ocupació o contractes de d’assegurança col·lectiva, 
sempre que no se superi l’increment esmentat al punt primer. 

 S’estableixen les quanties de les retribucions del personal funcionari 
corresponents als conceptes de sou i triennis dels grups A1, A2, B, C1, 

C2, i E o agrupacions professionals de l’art. 76 EBEP, referides a 12 
mensualitats, així com les del sou i triennis a percebre en les dues 

pagues extraordinàries. Totes elles s’incrementen un 2 %. 
 Les limitacions retributives ho seran sens perjudici de les adequacions 

singulars i excepcionals que resultin imprescindibles pel contingut dels 

llocs de treball, per la variació d’efectius o pel grau de consecució 
d’objectius. Els acords, convenis o pactes que impliquin increments 

retributius superiors a aquells que es descriuen en aquest article s’han 
d’adequar a allò que disposa la LLPGE, esdevenint inaplicables les 
clàusules que s’hi oposin. 
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2)Oferta pública d’ocupació, contractes i nomenaments temporals 
del personal del sector públic: 
 

2.1) Per a administracions públiques (art. 20) 
 

El 2022 es pot incorporar personal de nou ingrés amb una relació indefinida 
al sector públic, tenint sempre en compte les 
disponibilitats pressupostàries del Capítol I. No computen en el límit màxim 

de la taxa de reposició: 
 El personal que s’incorpori en execució de processos selectius 

corresponents a ofertes públiques d’ocupació d’exercicis anteriors. 
  Les places que es convoquin per promoció interna, ni els cessaments 

derivats d’aquests processos.  

 Les corresponents a personal declarat indefinit no fix per sentència 
judicial.  

 Les convocatòries de places de personal fix que s’adrecin 
exclusivament a militars professionals de tropa i marineria, amb les 
condicions i requisits que s’especifiquen a l’apartat U.6.e de l’art. 20. 

 Com a novetat per a 2022, les places necessàries per a la posada en 
marxa i funcionament de nous serveis l’establiment dels quals vingui 

imposat per una norma estatal, autonòmica o local; i en els serveis 
públics que passin a prestar-se per gestió directa, el nombre de places 

que les empreses externes destinaven a la prestació d’aquell servei 
concret. 

 

S’hi regulen les següents taxes de reposició: 
 120 % per als sectors prioritaris a què es refereix l’apartat U.3 de l’art. 

20. Entre ells destaquem el control i lluita contra el frau fiscal, laboral, 
de subvencions públiques i en matèria de Seguretat Social, i de control 
de l’assignació eficient de recursos públics; l’assessorament jurídic i la 

gestió de recursos públics; l’assistència directa a la ciutadania en els 
serveis socials i serveis de transport públic; places de seguretat i 

emergències; les relacionades amb l’atenció als ciutadans en els 
serveis públics i la gestió de prestacions i polítiques actives en matèria 
d’ocupació; i personal que presta serveis a l’àrea de tecnologies de la 

informació i les comunicacions. Per a altres sectors, la taxa de reposició 
és del 110 %.  

 Específicament per a les administracions locals, s’estableix per a tots 
els sectors en el 120 %, sempre i quan es tingués amortitzat el deute 
financer a 31 de desembre de l’exercici anterior.  

 Per als cossos i forces de seguretat de l’Estat, policia autonòmica i 
policia local, considerats sector prioritari: 125 %. 

 
La taxa de reposició es pot acumular d’un o diversos sectors o col·lectius 
prioritaris en altres sectors o col·lectius prioritaris. Igualment, dels sectors no 

prioritaris es pot acumular en els prioritaris. Les entitats locals que tinguessin 
amortitzat el seu deute financer a 31 de desembre de l’exercici anterior poden 

acumular la seva taxa de reposició indistintament a qualsevol sector. No 
s’autoritza la cessió de la taxa de les administracions públiques a les seves 
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societats mercantils públiques, entitats públiques empresarials i fundacions, 
però a diferència de l’anterior LLPGE, sí s’autoritza la cessió als consorcis per 
part de les administracions i resta d’entitats que hi participin. Així mateix, 

quan s’hagi acordat, per conveni o per qualsevol altre instrument jurídic, la 
gestió del servei per una administració diferent de la titular del servei, 

aquesta pot cedir taxa de reposició a l’administració que efectuï la prestació. 
A més, les entitats locals poden cedir taxa a entitats locals supramunicipals 
en què participin. 

 
En els supòsits en què se produeixi acumulació de la taxa, la publicació de 

l’oferta d’ocupació pública de l’organisme que la cedeix i del que la rep, ha 
de contenir el nombre de places, així com el sector o col·lectiu objecte de 
l’acumulació. 

 
D’altra banda, es manté la fórmula introduïda a les darreres LLPGE relativa 

al mètode de càlcul per determinar la taxa de reposició d’efectius. A grans 
trets, per als percentatges màxims de reposició s’ha de tenir en compte la 
diferència resultant entre el nombre d’empleats fixos que durant l’exercici 

pressupostari anterior han deixat de prestar serveis i el nombre d’empleats 
fixos que s’haguessin incorporat durant el dit exercici. Com a novetat, 

aquesta taxa es pot incrementar amb la derivada de les altes i baixes 
registrades durant l’exercici en curs, fins a la data d’aprovació de l’oferta, el 

que s’haurà de fer constar en la mateixa oferta. A aquests efectes, cal que 
l’oferta s’aprovi dintre del primer semestre de l’exercici i les esmentades 
places es restaran de la taxa de reposició de l’exercici següent. 

 
Les comunitats autònomes han de remetre al Ministeri d’Hisenda, en el mes 

de gener de cada any, una certificació del nombre de baixes i altes que s’han 
considerat per al càlcul de la taxa de reposició, incloent-hi les altes i baixes 
per concursos de trasllat produïdes com a conseqüència dels procediments 

de mobilitat voluntària entre diferents administracions públiques l’any 
immediat anterior.  

 
La validesa de l’autorització per convocar aquestes places, d’acord amb l’art. 
70 EBEP, es condiciona a que s’incloguin en les ofertes públiques d’ocupació 

abans de finalitzar cada any, i a que les convocatòries es publiquin al 
corresponent diari oficial en l’improrrogable termini de 3 anys a comptar des 

de la data de la publicació de l’oferta pública d’ocupació en què s’incloguin 
les places. Es disposa per primera vegada que les places no cobertes després 
de l’execució d’una convocatòria poden convocar-se de nou, sempre que no 

hagin transcorregut més de 3 anys des de la publicació de l’oferta. La nova 
convocatòria haurà d’identificar quines són les places que procedeixen de 

convocatòries anteriors i l’oferta a la que corresponen. Aquesta previsió 
esdevé aplicable a les convocatòries de processos selectius derivades 
d’ofertes d’exercicis anteriors a 2022, incloses les que ja s’han publicat. 

 
No es pot contractar personal temporal, ni nomenar personal estatutari 

temporal o funcionari interí llevat de casos excepcionals i per cobrir 
necessitats urgents i inajornables. 
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2.2) Contractació i nomenament de personal en societats mercantils 
públiques, entitats públiques empresarials, fundacions del sector 

públic i consorcis públics (DA 17a, 18a i 19a): 
 

 Si gestionen serveis públics o duen a terme les activitats a què es 
refereix l’art. 20.U.3, la taxa de reposició és del 120 %, sempre que 
es justifiqui la seva necessitat per a l’adequada prestació del servei o 

realització de l’activitat. En la resta de casos la taxa és del 110 %. La 
taxa s’ha de calcular d’acord amb les regles de l’art. 20.  

 Fora d’aquests límits, es pot contractar o nomenar nou personal que 
tingui una relació preexistent fixa i indefinida en el sector públic 
estatal, autonòmic o local en què, respectivament, s’inclogui la 

corresponent societat mercantil, entitat pública empresarial, consorci 
o fundació del sector públic així com, en aquells àmbits que presentin 

especials dificultats de cobertura, a reservistes d’especial 
disponibilitat, amb les condicions i requisits que s’hi especifiquen. Tots 
aquests nomenaments o contractacions donen dret a seguir percebent 

el complement d’antiguitat en la mateixa quantia que es venia 
percebent en el departament ministerial, organisme públic, societat, 

fundació o consorci de procedència. 
 

 
No es pot contractar o nomenar personal temporal, excepte per a casos 
excepcionals i per cobrir necessitats urgents i inajornables. Per al cas 

específic de les societats mercantils públiques i entitats públiques 
empresarials, a més, es pot contractar personal temporal en els termes de 

l’art. 32 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, és a dir, quan 
aquestes entitats actuïn com a mitjans propis personificats. 
 

Per tot plegat, el pressupost del Consell Comarcal del Vallès Oriental  per 
l’any 2022 hauria de preveure una quantia en els seus fons per atendre les 

despeses derivades de l'increment de les retribucions dels empleats públics 
que pot presentar modificacions com a conseqüència de la seva tramitació  
parlamentària, però que en principi no preveu un augment superior o 

eliminació de la mesura. 
 

Les despeses consignades resumides a nivell d’article són: 
 

 
 

Descripció

Pressupost 

inicial 2022

Pressupost 

inicial 2021

Pressupost 

inicial 2020

Pressupost 

inicial 2019

% Variació 

Pressupost  

2022/2021

% Variació 

Pressupost  

2021/2020

10 òrgans de govern. 80.343 100 10.065 9.990 80243% -99,01%

11 Personal eventual

12 Personal funcionari 2.391.296 2.112.865 1.832.659 1.903.558 13% 15,29%

13 Personal laboral 4.037.316 3.673.637 3.620.738 3.420.722 10% 1,46%

14 Altre personal 4.000 24.336 100 1.200 -84% 24236,04%

15 Incentius al rendiment 47.000 76.100 49.000 57.921 -38% 55,31%

16 Quotes i prestacions socials 2.185.006 1.869.136 1.764.514 1.707.903 17% 5,93%
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El pressupost inicial del Consell Comarcal del Vallès Oriental compleix en 
termes generals amb els límits màxims establerts en relació amb les 
retribucions dels complements específics (excedeix en 96.227 euros), 

complement de productivitat i gratificacions segons estableix l’article 7 del 
RD 861/1986 d’acord amb el quadrant següent,  

 
 

 
 

De conformitat amb el que disposa l’article 103 bis de la Llei 7/1985, la massa 
salarial del personal laboral queda quantificada segons el quadrant següent,  
 

 
 

Compra de béns corrents i serveis  (Capítol 2) 
  

L’import imputat al capítol segon ascendeix a 7.560.278,36 euros segons la 
següent distribució per articles,  
 

 
 

Descripció

Pressupost 

inicial 2022

12001 a  12006 Retribucions  bàs iques  funcionaris  968.123,05

12100 Complement de destinació 419.163,43

12101 Complement específic 884.409,10

12103 Complements  per IT 119.500,79

150 Productivi tat funcionaris  40.000,00

151 Grati ficacions  funcionaris  7.000,00

152 Al tres  incentius  a l  rendiment 

153 Compl . Especia l  dedicació 

Massa salarial funcionari 2.438.196,37

120 Retribucions  bàs iques  funcionaris  968.123,05

12100 Complement de destinació 419.163,43

Base article 7 RD 861/1986  (a) 1.050.910
Previsió inicial 

2022

Límit  (b)

Previsió 

inicial 2022    

( c)

Despesa 

màxima RD 

861/1986 (d)

Diferències    

(c-d)

Compliment

121.01 Complement específic 884.409 75,0% 884.409 788.182 96.227 No compleix

150 Productivi tat funcionaris 40.000 30,0% 40.000 315.273 -275.273 Compleix

151 Graficacions  funcionaris 40.000 10,0% 40.000 105.091 -65.091 Compleix

1.208.546 -244.137 

Descripció

Pressupost 

inicial 2022

130 Laboral fix 1.137.841          

131 Laboral temporal 2.556.431          

137 Aportacions a Plans de pensions 100                      

Massa salarial laborals 3.694.372          

Descripció

Pressupost 

inicial 2022

Pressupost 

inicial 2021

Pressupost 

inicial 2020

Pressupost 

inicial 2019

% Variació 

Pressupost  

2022/2021

% Variació 

Pressupost  

2021/2020

20 Arrendaments i cànons 1.440                  1.440                 1.440 1.440 0,0% 0,0%

21 Reparacions, manteniment, conservació. 178.450             128.196             101.140 143.192 39,2% 26,8%

22 Material, subministraments i altres. 7.160.055          6.855.637         6.617.507 5.954.712 4,4% 3,6%

23 Indemnitzacions per raó del servei. 220.333             207.998             186.883 117.535 5,9% 11,3%

24 Despeses de publicacions
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En principi es considera que totes les despeses obligatòries recollides en el 
capítol tenen consignació adequada i suficient per a tot l’exercici. 
 

 
Deute públic (Capítols 3 i 9)  

  
Quant, als capítols III i IX, relatius   a les despeses financeres i les variacions 
de passius financers, em remeto a l’annex “Anàlisi de la càrrega financera”, 

en el qual s’analitza la càrrega financera, del qual se’n desprèn que es 
compleixen les ràtios previstes en l’article 53 del RDL 2/2004  del RDL 

2/2004.  
 

 
 

 
 
Transferències corrents (Capítol 4) 

  
Per l’any 2022 el pressupost inicial presenta un import de 11.137.336,31 
euros, en aquest capítol les variacions d’any a d’any són mínimes per la qual 

cosa es presenta el resum a nivell d’articles pressupostaris de despeses amb 
la següent distribució. 

 

 
 

Fons de contingència i imprevistos (Capítol 5) 

 
S’estableix una quantia per import de 125.0050,00 euros per fer front 

imprevistos i contingències durant l’exercici econòmic. 
 

 
 

 
 

Descripció

Pressupost 

inicial 2022

Pressupost 

inicial 2021

Pressupost 

inicial 2020

Pressupost 

inicial 2019

% Variació 

Pressupost  

2022/2021

% Variació 

Pressupost  

2021/2020

31 De préstecs i altres operacions financeres                        200                 53.600 20.000 20.000 -99,6% 168,0%

35 Interessos de demora i altres                  31.000                    6.827 8.500 8.500 354,1% -19,7%

91 Amortització de préstecs

Descripció

Pressupost 

inicial 2022

Pressupost 

inicial 2021

Pressupost 

inicial 2020

Pressupost 

inicial 2019

% Variació 

Pressupost  

2022/2021

% Variació 

Pressupost  

2021/2020

91 Amortització passius financers 100 52.451 0 0 -99,81% 0,0%

Descripció

Pressupost 

inicial 2022

Pressupost 

inicial 2021

Pressupost 

inicial 2020

Pressupost 

inicial 2019

% Variació 

Pressupost  

2022/2021

% Variació 

Pressupost  

2021/2020

41. A OA. de l'entitat local

44 A ens públics i societats mercantils

45 A Comunitat Autonòma

46 A entitats locals 4.931.649          4.862.792         4.912.509 3.425.738 1,4% -1,0%

47 A empreses  privades 16.000                16.100               0 1 -0,6% 100,0%

48 A famílies sense finalitat de lucre 6.189.687          3.910.688         3.642.996 3.722.870 58,3% 7,3%

Descripció

Pressupost 

inicial 2022

Pressupost 

inicial 2021

Pressupost 

inicial 2020

Pressupost 

inicial 2019

% Variació 

Pressupost  

2022/2021

% Variació 

Pressupost  

2021/2020

50 Fons de contingència i imprevistos 125.050,00 110.027,03 184.065 154.544 13,65% -40,22%
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Inversions reals (Capítol 6) 
  
S’estableix un import mínim de 4.100,00 euros d’acord amb la distribució 

següent,  
 

 
 
 

QUART.- Anivellació Pressupostària. A títol informatiu. 
 

La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera estableix entre els seus objectius garantir l'estabilitat 

pressupostària i sostenibilitat financera de totes les Administracions 
Públiques. 
 

Per això l'aprovació i la liquidació dels Pressupostos de les Entitats Locals han 
de realitzar-se sota el compliment de les trucades tres regles fiscals: 

l'estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i el deute públic. 
 
Cal recordar que la Comissió Europea va decidir aplicar la clàusula general de 

salvaguarda del Pacte d'Estabilitat i Creixement en 2020 (prorrogada per a 
l'exercici 2021), considerant que es complien les condicions per mantenir-la 

en vigor també per a l'any 2022, per la qual cosa el Consell de Ministres del 
passat 27 de juliol va acordar el manteniment de la suspensió de les regles 
fiscals. 

 
Aquesta decisió va ser ratificada pel Congrés dels Diputats el 13 de setembre 

de 2021, considerant que a Espanya es mantenen les condicions 
d'excepcionalitat que justifiquen mantenir suspeses les regles fiscals en 2022. 

D'aquesta manera, amb l'apreciació adoptada per la majoria absoluta del 
Congrés i amb efectivitat des d'aquest dia en què es va prendre l'acord, es 
mantenen suspesos durant l'exercici 2022, els objectius d'estabilitat i deute, 

així com la regla de despesa. 
 

En qualsevol cas, la suspensió de les regles fiscals no implica la suspensió de 
l'aplicació de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, del Text Refós de la Llei Reguladora 

de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març ni de la resta de la normativa d’hisendes locals, totes continuen en 

vigor. 
 
Igualment, no suposa la desaparició de la responsabilitat fiscal, ja que el 

Govern ha fixat una taxa de dèficit de referència per a les Corporacions Locals 

Descripció

Pressupost 

inicial 2022

Pressupost 

inicial 2021

Pressupost 

inicial 2020

Pressupost 

inicial 2019

% Variació 

Pressupost  

2022/2021

% Variació 

Pressupost  

2021/2020

60 Inversió nova en infr. i  béns ús general

61 Invers. de reposició de infrast. i  béns ús general

62 Inversió nova associada al funcionament operatiu del servei 4.100 2.260.100 20.300 19.295 -99,8% 11033,5%

63 Inv.repos. associada al funcionament operatiu dels servei

64 Despeses en inversions de caràcter immaterial.
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en l'exercici 2021 del 0,1% del PIB i del 0,0% del PIB per a l'exercici 2022, 
que servirà de guia per a l'activitat municipal. 
 

Així, la suspensió de les regles fiscals, no suposa que desaparegui la 
responsabilitat fiscal de cadascuna de les administracions públiques 

a la qual es refereix l'article 8 de la referida Llei Orgànica 2/2012, 
com tampoc el principi de prudència a l'hora d'executar els seus 
pressupostos. 

 
Tenint en compte l'exposat i, una vegada exposades les bases utilitzades per 

a l'avaluació dels ingressos i la suficiència dels crèdits per atendre el 
compliment de les obligacions previstes i les despeses de funcionament 
d'aquest Consell Comarcal del Vallès Oriental, així com, les operacions de 

crèdit previstes, es dedueix l'efectiva anivellació del pressupost del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental conforme a lo establert en el paràgraf últim de 

l'apartat 4 de l'article 165 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes 
Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 

Informació a títol informatiu 

  
 

La manca de l’anivellació pressupostària del Consorci de Residus del Vallès 
Oriental està motiva pel finançament de les obres que cal executar durant 

l’any 2022 per un import total de 11.413.429,30 euros. 
 
CINQUÈ.- REGLA DE L’OBJECTIU DEL DEUTE. A títol informatiu. 

 
La LOEPSF, determina els límits d’endeutament de les administracions locals. 

Així en el seu article 13 indica que: 
 

“1. El volum de deute públic, definida d’acord amb el Protocol sobre  procediment 

de dèficit excessiu, del conjunt d’administracions Públiques no podrà superar el 

60% del producte interior brut nacional expressat en termes nominals, o el que 

s’estableixi per la normativa europea. Aquest límit es distribuirà d’acord amb els 

següents percentatges, expressats en termes nominals del producte interior brut 

nacional: 44% per l’administració central 13% per al conjunt de comunitats 

autònomes i 3% per al conjunt de corporacions locals... 

2. L’administració pública que superi el límit de deute públic no podrà realitzar 

operacions d’endeutament net.” 

 
Segons el formulari del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques  i del 

Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, en termes 
Consolidats el Pressupost General de l’any 2022, se’n dedueixen les següents 

dades en relació a la Regla del deute, 
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SISÈ.- DEUTE COMERCIAL: PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT 
 
La modificació de la LOEPSF per la Llei Orgànica 9/2013 suposa la introducció 

d'una nova Regla fiscal d'obligat compliment per a les administracions 
públiques per aplicació del principi de sostenibilitat financera que es 

reformula incloent en el mateix, a més del deute financer, el deute comercial 
el pagament s'ha de verificar a través de l'indicador: Període mitjà de 
pagament (PMP). Aquest nou paràmetre constitueix un indicador econòmic 

el càlcul ha estat desenvolupat pel Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol. 
 

 
 
 
Per la qual cosa s'informa als efectes oportuns, sense perjudici de millor 

dictamen fonamentat en dret.  
 

 
Josep Barberà i Boix 
Interventor General 
(per acumulació segons la Resolució de la DGADL  
de data 14.09.2021) 

Granollers, 9 de desembre de 2021 

PMP ANY 2018 ANY 2019 ANY 2020 ANY 2021

1 TRIMESTRE -20,14 18,32 23,34 12,61

2 TRIMESTRE 1,22 20,08 7,35 8,37

3 TRIMESTRE 1,95 8,67 9,32 16,32

4 TRIMESTRE 2,09 16,7 7,49
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