
 

 
 

INFORME ECONOMIC FINANCER 

 
 
ASSUMPTE: APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DEL CONSELL 
COMARCAL DEL VALLES ORIENTAL PER A L’EXERCICI 2023   
 
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 del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental per a l'exercici 2023, i d’acord amb el Decret de 
Presidència 2022PRES000588 de 9 de desembre de 2022, emeto el següent  

 
INFORME 

 
PRIMER. Tal com recull la legislació vigent, aquest informe econòmic financer conté una anàlisi 
dels criteris utilitzats per a l'avaluació dels ingressos i 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. 
 
A nivell consolidat el Pressupost del Consell Comarcal del Vallès Oriental, Consorci per a la 
Gestió de Residus del Vallès Oriental i Serveis Ambientals del Vallès Oriental, SA és el que es 
detalla a la taula següent: 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SEGON. Avaluació del Pressupost del Consell Comarcal del Vallès Oriental.  
 
El Pressupost del Consell Comarcal del Vallès Oriental per a l'exercici 2023 es quantifica en un 
import de 30.732.695,87 euros, que suposa un increment de l’11,26% del pressupost inicial 
aprovat per a l’exercici de 2022. 
 

 

 
 

 
 
La classificació entre despeses no financeres (inclouen operacions corrents, capítols 1 a 5, i 
operacions de capital, capítol 6) i despeses financeres (capítols 8 i 9), queda reflectida en la 
taula següent: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

De la mateixa manera, el Pressupost d’Ingressos, segons el tipus d’operacions, es detalla en la 
taula següent: 
 

 
 
  
TERCER. Avaluació dels ingressos del Consell Comarcal: 
 
L'estructura econòmica dels ingressos del Pressupost d'aquest Consell Comarcal per a aquest 
exercici reflecteix que en termes específics, els capítols continuen tenint un pes similar al de 
l’exercici anterior, sent les transferències corrents la principal font d’ingressos de l’entitat:  
 

 
 
 
 Ingressos per impostos directes, indirectes, taxes, preus públics i altres ingressos 

(capítols 1, 2 i 3) 
 
No consta cap previsió en els capítols 1 i 2 durant l’exercici 2023. 
 
Els ingressos previstos en el Capítol 3, Taxes, Preus Públics i altres Ingressos de l'Estat 
d'Ingressos del Pressupost de 2023, s'han calculat prenent com a referència els drets 
reconeguts en l'avanç de la liquidació del Pressupost del Consell Comarcal de l'exercici 
anterior. 

 
Les previsions d’ingressos per les taxes, preus públics i altres ingressos del Capítol 3er, per 
import de 424.796,22 euros representen l’1,38% dels ingressos totals, amb un augment de 
60.834,29 euros, un 16,71% més, respecte del Pressupost de l’exercici anterior. 
Els ingressos per aquests conceptes, provenen de les àrees i serveis següents: 
 
 



 

INGRESSOS  2023
 % SOBRE EL TOTAL 

INGRESSOS 2023

CAPÍTOL 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

ACTUACIONS GENERALS 43.900,00                  0,14%

ADMINISTRACIÓ GENERAL 43.900,00                  0,14%

MEDI AMBIENT I TERRITORI 105.500,00               0,34%

SERVEIS MAT 105.500,00               0,34%

POLÍTIQUES SOCIALS I D'IGUALTAT 153.895,50               0,50%

AUTONOMIA 153.895,50               0,50%

SERVEIS PERSONALS 121.500,72               0,40%

ARXIU COMARCAL 500,00                        0,00%

ENSENYAMENT 121.000,72               0,39%  
 
 
 Ingressos per Transferències Corrents (Capítol 4) 

 
Les previsions inicials contingudes en el Capítol 4 de Transferències Corrents, que ascendeix a 
30.286.599,65 euros, representen el principal ingrés de l’entitat, el 98,55% del Pressupost, i 
suposen un 11,19% d’increment en relació a les previsions d’ingrés de l’exercici precedent. 

 
Les fonts de finançament de les transferències corrents són:  
 

 
 
Com es pot veure al a taula següent, els conceptes amb més pes d’aquest capítol corresponen 
als convenis de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya (principalment, Departament 
d’Ensenyament per a la gestió del servei de transport escolar i dels ajuts de menjador i 
Departament de Drets Socials per al finançament dels serveis socials bàsics i altres programes 
de polítiques socials). 
 
En termes generals, les previsions d’ingressos d’aquest capítol que corresponen a 
subvencions, s’han ajustat als compromisos ferms que s’han fet efectius en l’exercici present. 
En aquest sentit, a part de l’aportació ordinària del Fons de Cooperació Local, també s’ha 
previst l’aplicació pressupostària 90 45064 GEN GO: FONS DE COOPERACIÓ APORTACIÓ 
EXTRAORDINÀRIA atès que en els darrers exercicis s’ha produït aquest tipus d’aportació i en 
aquests moments s’està negociant amb el Departament de Presidència perquè en l’exercici 
2023 també es faci efectiva.  
 
En els mateixos termes s’han ajustat les previsions d’aportació del Consorci per a la gestió dels 
residus del Vallès Oriental i dels ajuntaments per convenis d’assistència tècnica i prestació de 
serveis que s’han actualitzat a l’alça d’acord amb l’increment salarial dels professionals 
consolidat a l’exercici 2022 i la previsió dels increments salarials pel 2023. Tanmateix, en els 
convenis que no estaven aplicats els costos d’estructura del Consell Comarcal com a despesa 
indirecta, també s’ha incorporat en el pressupost, un ajustament en aquest sentit. A l’expedient 
consta la graella amb el desglossament dels imports del convenis de col·laboració amb els 
ajuntaments, en funció dels diferents serveis.  
 
 
 



 

  

INGRESSOS  2023
 % SOBRE EL TOTAL 

INGRESSOS 2023
CAPÍTOL 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 424.796,22               1,38%

CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

ACTUACIONS GENERALS 2.092.152,12            6,81%

ADMINISTRACIÓ GENERAL 1.638.531,45            5,33%

INTERVENCIÓ -                              0,00%

SERVEIS JURÍDICS 203.315,27               0,66%

TDIT: TRANSFORMACIÓ DIGITAL I INNOVACIÓ TECNOLÒGICA 250.305,40               0,81%

DESENVOLUPAMENT LOCAL 562.381,38               1,83%

FOMENT OCUPACIÓ 234.486,44               0,76%

FOMENT OCUPACIÓ SERVEIS LABORALS ESPECIALITZATS

TURISME 284.694,94               0,93%

XARXA LISMIVO 6.200,00                    0,02%

XARXA PRODUCTES TERRA 37.000,00                  0,12%

GERÈNCIA 714.254,29               2,32%

HABITATGE 492.267,83               1,60%

SMEC 221.986,46               0,72%

MEDI AMBIENT I TERRITORI 1.003.092,65            3,26%

ASSISTÈNCIES TÈCNIQUES MAT 801.782,57               2,61%

OFICINA TRANSICIÓ ENERGÈTICA 45.000,00                  0,15%

SALUT 156.310,08               0,51%

POLÍTIQUES SOCIALS I D'IGUALTAT 14.799.254,94         48,15%

AUTONOMIA 5.589.118,93            18,19%

COHESIÓ SOCIAL 443.242,35               1,44%

IGUALTAT 343.993,88               1,12%

INFÀNCIA 1.975.819,17            6,43%

SSBB 6.447.080,62            20,98%

SERVEIS PERSONALS 11.115.464,26         36,17%

ARXIU COMARCAL 50.274,40                  0,16%

CONSUM 85.746,64                  0,28%

ENSENYAMENT 10.447.376,62         33,99%

ESPORTS 17.000,00                  0,06%

JOVENTUT 515.066,60               1,68%  
 
 
 
 Ingressos Patrimonials (Capítol 5) 
 
Únicament es contempla en aquesta partida una previsió per a eventualitat d’ingressos per 
aquest concepte, simbòlicament representada amb cent euros. 

 
 Ingressos per Alienació d'Inversions reals (Capítol 6) 

 
No consta cap previsió en aquest capítol durant l’any 2023. 
 
 Ingressos per Transferències de Capital (Capítol 7) 

 
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. 
 
Pel que fa als ingressos previstos en el Capítol 7, s'efectua una obertura de les aplicacions 
amb saldos inicials mínims de 200 euros.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Ingressos per Actius financers (Capítol 8) 
 

Les previsions inicials contingudes en el Capítol 8 d'Actius financers, procedents dels 
reintegraments de les bestretes al personal funcionari i laboral ascendeix a 20.000 euros, sobre 
la base de la casuística d'exercicis anteriors. Aquesta partida es compensa amb la correlativa 
de despesa per al mateix concepte. 

 
 Ingressos per Operacions de Crèdit (Capítol 9) 

 
Consta una previsió inicial de 1.000 euros en aquest capítol de la proposta per l’any 2023 tot i 
que no es preveuen operacions de crèdit en aquest exercici. 

 
 
TERCER. Avaluació de Despeses del Consell Comarcal  

 
Les despeses del Consell Comarcal s'han calculat tenint com a base la Liquidació del 
Pressupost de 2021 i l'avanç de liquidació dels onze (11) primers mesos de l'exercici 2022 
deduïts de l'estat de tramitació de despeses segons ens mostra la comptabilitat fins al 
novembre de 2022 així com a partir de la informació facilitada pels mateixos serveis amb 
relació a les previsions de l’exercici 2023. 

 
Després d'aquestes consideracions inicials s'analitza l'estructura econòmica de les despeses 
del Pressupost d'aquest Consell Comarcal per a aquest exercici: 
 

DESPESES  2022

 % SOBRE LES 

DESPESES 

TOTALS 2022

 2023  

 % SOBRE LES 

DESPESES 

TOTALS 2023

DESPESA NO FINANCERA 27.602.926,57 99,93% 30.712.595,87 99,93%

DESPESA CORRENT 27.598.826,57 99,91% 30.675.395,87 99,81%

CAPÍTOL 1 DESPESA DE PERSONAL 8.744.861,89    31,66% 8.455.209,66 27,51%

CAPÍTOL 2 BENS CORRENTS I SERVEIS 7.561.328,37    27,37% 8.539.775,04 27,79%

CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES 31.200,00         0,11% 55.200,00 0,18%

CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 11.137.336,31  40,32% 13.286.219,33 43,23%

CAPÍTOL 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 124.100,00       0,45% 338.991,84 1,10%

DESPESA DE CAPITAL 4.100,00           0,01% 37.200,00 0,12%

CAPÍTOL 6 INVERSIONS 4.100,00            0,01% 37.200,00 0,12%

DESPESA FINANCERA 20.100,00         0,07% 20.100,00 0,07%

DESPESA FINANCERA 20.100,00         0,07% 20.100,00 0,07%

CAPÍTOL 8 ACTIUS FINANCERS 20.000,00         0,07% 20.000,00 0,07%

CAPÍTOL 9 PASSIUS FINANCERS 100,00               0,00% 100,00 0,00%

Total general 27.623.026,57 100,00% 30.732.695,87 100,00%  
 
 Despeses de Personal (Capítol 1)  

 
Existeix correlació econòmica i cobertura jurídica entre els crèdits del Capítol 1 de Despeses de 
Personal, inclosos al Pressupost i l'Annex 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.”  
 
 



 

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 de 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.” 

 
Amb un import global de 8.455.209,66 euros, les despeses de personal representen el 
27,51% del total de les despeses del Pressupost. La retribució consolidada de 2022 inclou 
l’augment addicional de l’1,5% a la pujada del 2% ja aprovada en els comptes públics de 
l’exercici anterior, d’acord amb les mesures en matèria de retribucions del personal al servei del 
sector públic aprovades per l’Estat (BOE  núm. 251 publicat el dimecres 19 d’octubre de 2022:. 
 

Sec I pàg. 141769:  
En este escenario, se aprueba una subida adicional del 1,5% de las retribuciones del 
personal al servicio del sector público con el fin de compensar los efectos de la 
inflación. Así, para el año 2022 el incremento salarial de las empleadas y empleados 
públicos será de un máximo del 3,5% con carácter consolidable, con efectos desde el 1 
de enero de 2022. 

 
D’altra banda, les previsions d’increment de fins a un màxim del 3,5% per al 2023 (acord que 
els Pressupostos Generals de l’Estat incorporaran una pujada de les retribucions públiques del 
2,5% que es podrà incrementar fins a un punt addicional en funció de variables vinculades a 
l’IPC i al PIB nominal), s’han incorporat al capítol 5 de fons de contingència. 
 
Tot i així, en comparació a l’exercici anterior, el capítol 1 ha disminuït en 289.752,24 euros 
motivat, principalment, perquè en aquest pressupost inicial no s’ha incorporat la despesa de les 
contractacions del programa de Treball i Formació.  
 
Les despeses consignades a nivell d’article, es detallen a la taula següent: 
 

 
 
Les despeses de personal distribuïdes per àrees i serveis és la següent: 
 



 

DESPESES  2023  

 % SOBRE LES 

DESPESES 

TOTALS 2023

CAPÍTOL 1 DESPESA DE PERSONAL 8.455.209,66 27,51%

ACTUACIONS GENERALS

ADMINISTRACIÓ GENERAL 1.572.062,13 5,12%

GERENT 98.427,09 0,32%

INTERVENCIÓ 117.668,96 0,38%

TRESORERIA 54.626,14 0,18%

DESENVOLUPAMENT LOCAL

FOMENT DE L'OCUPACIÓ 230.625,51 0,75%

SERVEIS INTERNS DL

SERVEIS LABORALS ESPECIALITZATS

TURISME 151.956,93 0,49%

XARXA PRODUCTES TERRA 50.009,88 0,16%

GERÈNCIA

HABITATGE 430.328,70 1,40%

SMEC 233.474,13 0,76%

MEDI AMBIENT I TERRITORI

ASSISTÈNCIES TÈCNIQUES MAT 787.298,36 2,56%

OFICINA TRANSICIÓ ENERGÈTICA 48.990,22 0,16%

SALUT 122.475,75 0,40%

SERVEIS INTERNS MAT 149.089,97 0,49%

POLÍTIQUES SOCIALS I D'IGUALTAT

PSI AUTONOMIA 648.039,08 2,11%

PSI IGUALTAT I DIVERSITAT 263.057,94 0,86%

PSI INFÀNCIA I FAMÍLIA 819.223,38 2,67%

PSI SSBB 2.169.860,16 7,06%

SERVEIS PERSONALS

CONSUM 49.454,34 0,16%

ENSENYAMENT 120.446,96 0,39%

JOVENTUT 264.844,64 0,86%

SERVEIS INTERNS SP 73.249,39 0,24%  
 
 
 
Anotar que hi ha hagut un canvi de codificació comptable en els programes/àmbits  del l’Àrea 
de Polítiques Socials i d’Igualtat i en lloc de ser: 23121, 23122, 23123, 23124 i 23125, passen a 
ser 23141 (AUTONOMIA), 23142 (COHESIÓ SOCIAL), 23143 (INFÀNCIA I FAMÍLIA), 23144 
(IGUALTAT I DIVERSITAT) i 23145 (SSBB).  
 
 Despeses Corrents en Béns i Serveis i (Capítols 2) 

 
L’import imputat al capítol 2 ascendeix a 8.539.755,04 euros i representa el 27,79% de les 
despeses totals. S’ha consignat a partir de la informació de l’exercici present i les dades 
aportades per les diferents Àrees i serveis del Consell Comarcal, d’acord amb les estimacions 
de les necessitats que hi haurà durant l’exercici 2023 i la previsió de serveis a realitzar.  
 
La distribució del capítol 2 segons articles és la següent: 
 

 
 
La distribució del capítol 2 per àrees i serveis queda reflectida a la taula següent on es pot 
veure el pes de les contractacions dels serveis relacionats amb l’autonomia de les persones 
que es gestionen des de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat i el pes del servei de transport 
escolar, que es gestiona l’Àrea de Serveis Personals: 
 



 

DESPESES  2023  

 % SOBRE LES 

DESPESES 

TOTALS 2023

CAPÍTOL 2 BENS CORRENTS I SERVEIS 8.539.775,04 27,79%

ACTUACIONS GENERALS

ADMINISTRACIÓ GENERAL 686.103,36 2,23%

DESENVOLUPAMENT LOCAL

FOMENT DE L'OCUPACIÓ 33.063,44 0,11%

SERVEIS INTERNS DL

TURISME 70.900,00 0,23%

XARXA LISMIVO 6.200,00 0,02%

XARXA PRODUCTES TERRA 17.269,00 0,06%

GERÈNCIA

HABITATGE 10.000,00 0,03%

PROGRAMA SALUT MENTAL 100,00 0,00%

SMEC 50.338,17 0,16%

MEDI AMBIENT I TERRITORI

ASSISTÈNCIES TÈCNIQUES MAT 49.600,00 0,16%

OFICINA TRANSICIÓ ENERGÈTICA 1.000,00 0,00%

POLÍTIQUES SOCIALS I D'IGUALTAT

PSI AUTONOMIA 3.131.744,56 10,19%

PSI COHESIÓ SOCIAL 5.713,99 0,02%

PSI IGUALTAT I DIVERSITAT 20.353,34 0,07%

PSI INFÀNCIA I FAMÍLIA 146.958,33 0,48%

PSI SSBB 196.146,95 0,64%

SERVEIS PERSONALS

ARXIU COMARCAL 21.210,22 0,07%

ENSENYAMENT 4.012.549,68 13,06%

ESPORTS 3.400,00 0,01%

JOVENTUT 77.124,00 0,25%  
 
 
 Depeses per Deute públic (Capítols 3 Despeses financeres i 9 Passius financers) 

 
Es preveu la meritació de 55.200,00 euros pel capítol 3 en concepte d’interessos de demora i 
altres despeses financeres d'operacions de tresoreria i s’ha deixat el capítol 9 amb una 
consignació simbòlica de 100,00 euros en concepte de Amortització de préstecs ja que 
durant l’exercici 2023 no es preveu formalitzar-ne cap.  

 
 Despeses per Transferències corrents (Capítol 4) 
 
Per l’any 2023 el pressupost inicial presenta un import de 13.286.219,33 euros, en aquest 
capítol que principalment corresponen a les àrees de Polítiques socials i d’igualtat (sobretot en 
els serveis socials bàsics, serveis relacionats amb l’autonomia de la persona i els serveis 
relacionats amb l’àmbit de la infància i família) i l’Àrea de Serveis Personals (bàsicament els 
ajuts de menjador escolar), com es pot veure a les taules següents: 
 
Resum a nivell d’articles pressupostaris: 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Resum a nivell d’Àrees: 
 

DESPESES  2023  

 % SOBRE LES 

DESPESES 

TOTALS 2023

CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 13.286.219,33 43,23%

ACTUACIONS GENERALS

ADMINISTRACIÓ GENERAL 111.874,88 0,36%

DESENVOLUPAMENT LOCAL

TURISME 3.050,00 0,01%

XARXA PRODUCTES TERRA

GERÈNCIA

HABITATGE 100,00 0,00%

SMEC 16.000,00 0,05%

MEDI AMBIENT I TERRITORI

ASSISTÈNCIES TÈCNIQUES MAT 10.233,79 0,03%

POLÍTIQUES SOCIALS I D'IGUALTAT

PSI AUTONOMIA 2.106.841,22 6,86%

PSI COHESIÓ SOCIAL 443.242,35 1,44%

PSI IGUALTAT I DIVERSITAT 68.380,51 0,22%

PSI INFÀNCIA I FAMÍLIA 1.151.522,75 3,75%

PSI SSBB 3.146.245,35 10,24%

SERVEIS PERSONALS

ENSENYAMENT 6.079.687,23 19,78%

ESPORTS 17.000,00 0,06%

JOVENTUT 132.041,25 0,43%  
 
 
L’import destinat a les subvencions per al foment del lloguer i habitatge assequible de l’Of icina 
comarcal de l’Habitatge, s’ha obert amb un import de 100,00 euros perquè la dotació destinada 
a aquest programa, s’incorporarà al pressupost inicial per romanent de 2022. 
 
 Despeses per Fons de Contingència (Capítol 5) 

 
Els crèdits pressupostaris consignats en el Fons de contingència, per a l'atenció de necessitats 
imprevistes, inajornables i no discrecionals que sorgeixin al llarg de l'exercici, ascendeixen a un 
import de 338.991,84 euros. 
 
Bàsicament, aquesta dotació fa referència a la previsió d’increment de les retribucions del 
personal al servei del sector públic que s’aprovi en els Pressupostos Generals de l’Estat per a 
l’exercici 2023, però també a d’altres possibles necessitats.  
 
 Despeses per Operacions de Capital (Capítol 6) 
 
S'han consignat en l'Estat de Despeses del Pressupost de 2023 inversions reals per un import 
de 37.200 euros, segons el detall d’articles següent:  
 

 
 
Les inversions pressupostades a l’article 62 fan referència principalment a equips per a 
processos d’informació (35.000 euros) i a possibles necessitats de compra de mobiliari (2.000 
euros). S’ha deixat una partida oberta (100,00) euros amb el concepte de Maquinària, 
instal·lacions tècniques i utillatge per cobrir les necessitats que hi hagi de programari, etc. quan 
s’incorpori el romanent de l’exercici de 2022.  



 

 
També s’ha deixat la partida oberta amb l’article 63 per quan s’incorpori el romanent afectat de 
l’exercici 2022 destinat al projecte de reforma de l’antic edifici dels jutjats de Granollers amb la 
voluntat que es converteixi en la futura seu del Consell Comarcal 
 
La disponibilitat dels crèdits pressupostaris per a despeses amb finançament afectat del Capítol 
6 «Inversions Reals», s'ha de condicionar a l'existència de documents fefaents que acreditin 
compromisos ferms d'aportació, en el cas de les subvencions tingudes en compte com a 
previsions inicials en el Capítol 7 del Pressupost d'Ingressos, i a la concessió d'autorització de 
l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma, en el cas de les operacions de crèdit objecte 
d'autorització, tingudes en compte com a previsions inicials en el Capítol 9 del Pressupost 
d'Ingressos.  

 
 Despeses per Transferències de Capital (Capítol 7) 
 
En relació amb les transferències de capital no presenta en el pressupost inicial de 2023, cap 
apunt comptable. 
 
 Despeses per Actius financers (Capítol 8) 
 
Les previsions inicials contingudes en el Capítol 8, d'Actius financers, procedents de bestretes 
al personal funcionari i laboral ascendeix a 20.000,00 euros, sobre la base de la casuística 
d'exercicis anteriors. 

 
 
 Despeses per Operacions de Crèdit (Capítol 9) 
 
Només es consigna amb una quantitat simbòlica de 100,00 euros aquest capítol atès  que 
aquest Consell Comarcal no té formalitzades operacions de crèdit amb entitats financeres en el 
present exercici ni tampoc es preveu concertar-ne cap durant l’exercici 2023. 

 
 
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 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 i 2023, per la qual cosa 
es manté la suspensió de les regles fiscals per al 2023 (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. 
 
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 
 

ANIVELLACIÓ PRESSUPOSTÀRIA CCVOR CGRVO SAVOSA

Despesa no financera (cap. 1 a 7) 30.712.595,87  50.413.530,71  25.245.921,24  

Ingressos no financers (cap. 1 a 7) 30.711.695,87  41.986.802,71  24.105.279,80  

Anivellació total 900,00                8.426.728,00    1.140.641,44     
 
La manca de l’anivellació pressupostària del Consorci de Residus del Vallès Oriental està 
motivada per la necessitat de formalitzar operacions d’endeutament per al finançament de les 
inversions previstes per l’exercici 2023, principalment obres, per un import total de 

10.930.655,78 euros, i la inversió de 1.706.819,96, principalment vehicles, en el cas de 
SAVOSA. 
 
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 l’informe de 10 de novembre de 2022 de la interventora accidental del Consorci per a la 
gestió de residus del Vallès Oriental, el moviment del deute previst consta en el quadre 
següent:  
 
PRESSUPOST 2023 CGRVO

01/01/2023 AUGMENTS DISMINUCIONS AJUSTAMENTS 31/12/2023

1. Operacions a llarg termini 2.598.860,99 €          1.050.495,01 €         1.548.365,98 €    

2. Operacions avalades 3.247.588,90 €          509.358,56 €            2.738.230,34 €    

3. Operacions ll/t pendents de formalitzar 589.939,14 €              589.939,14 €       

4. Operacions projectades (arrendaments financers) 601.398,34 €       105.000,00 €            496.398,34 €       

5. Operacions projectades préstecs 10.076.728,00 € 10.076.728,00 € 

TOTALS 6.436.389,03 €          10.678.126,34 € 1.664.853,57 €         -  €                         15.449.661,80 € 

MOVIMENTS DEL DEUTE ANY 2023

 
 
El moviment del deute pel Consell Comarcal es concreta en l’operació de tresoreria concertada 
amb la Diputació de Barcelona: 
 
 
PRESSUPOST 2023 CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL

01/01/2023 AUGMENTS DISMINUCIONS AJUSTAMENTS 31/12/2023

1. Operacions a llarg termini -  €                      

2. Operacions a curt termini 1.000.000,00 €          1.000.000,00 €         -  €                      

3. Operacions ll/t pendents de formalitzar -  €                      

4. Operacions projectades (arrendaments financers) -  €                      

5. Operacions projectades préstecs -  €                      

TOTALS 1.000.000,00 €          -  €                      1.000.000,00 €         -  €                         -  €                      

MOVIMENTS DEL DEUTE ANY 2023

 
 
 



 

En termes consolidats, l’endeutament previst per l’any 2023 és de 10.077.728,00 i 
els recursos ordinaris liquidats per operacions corrents en termes consolidats (Consell 
Comarcal, Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental i Serveis Ambientals del 
Vallès Oriental) de la liquidació de l’exercici 2021 varen ser de 62.973.699,36 euros. En 

conseqüència, en termes consolidats, l’endeutament queda determinat en el 16,00% . 
 
Per la qual cosa s'informa als efectes oportuns, sense perjudici de millor dictamen fonamentat 
en dret.  
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