
 

INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE L’ACOMPLIMENT DE L’OBJECTIU 
D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA 

En compliment d’allò previst a l’article 16.2 del Reial decret 1463/2007, de 2 de 

novembre, i l’establert en al Llei Orgànica 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària i 

Sostenibilitat Financera,  aquesta Intervenció informa: 

Que el perímetre de consolidació de l’entitat Ajuntament de Lleida s’ha realitzat 

considerant dins del sector administracions públiques l’entitat Ajuntament de Lleida i 

els seus organismes autònoms, la societat Empresa Municipal d’Urbanisme de Lleida 

SL, la societat Centre de Negocis i Convencions SA., el Consorci Parc Científic i 

Tecnològic Agroalimentari de Lleida, el Consorci per a la Gestió de la TDT Local de la 

Demarcació de Lleida, el Consorci per a la Gestió del Servei d’Acolliment a Persones 

sense Llar de Lleida i el Consorci del Turó de la Seu Vella, la Fundació Privada 

Paisatge Urbà de Lleida, la Fundació Pública Teatre la Llotja i la fundació per a la 

sostenibilitat Lleida 21, d’acord amb la sectorització  efectuada per la Intervenció 

General de l’Estat amb la definició i delimitació del SEC  

Respecte d’aquestes entitats s’han realitzat ajustos a la diferència entre els capítols 1 

a 7 de despeses i ingressos, relatius als capítols 1, 2 i 3 d’ingressos, així com l’ajust 

relatiu a la devolució de la Participació en els Ingressos de l’Estat i el corresponent als 

interessos. El resultat, en termes consolidats, és de compliment de l’objectiu 

d’estabilitat pressupostària (veure annex adjunt). 

La modificació de l’Ordre HAP/2105/2012, de 1 d’octubre, per la que es desenvolupen 

les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 

27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera mitjançant l’Ordre 

HAP/2082/2014, de 7 de novembre, concretament la modificació dels articles 15.3 c) i 

16.4, implica que no es preceptiu l’Informe de l’Interventor local sobre el compliment de 

la regla de la despesa en fase d’elaboració del Pressupost de 2023, estant únicament 

previst com informe a la fase de liquidació del pressupost, trimestralment, s’haurà de 

fer una valoració del compliment de la regla de despesa al tancament de l’exercici. 

Pel que respecta a la societat llotja agropecuària Mercolleida, S.A., està classificada 

com a societat no financera, presenta uns estats de previsió que projecten un benefici 



 
a final de l’exercici, per la qual cosa està en situació d’equilibri financer donat que no té 

previst incórrer en pèrdues.  

S’ha de fer constar que les regles fiscals continuen suspeses en aplicació dels acords 

del Congrés dels Diputats de 13 de setembre de 2021, de 26 de juliol i 22 de setembre 

de 2022 que aprecien que existeix una situació d’emergència extraordinària que 

permet la suspensió de regles fiscals.  

Lleida, a la data de la signatura electrònica 

 

 

 

L’interventor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Annex 

Ajustes propia 

Entidad

Ajustes por 

Operacione

s Internas

09-25-120-AA-000 Lleida     214.445.640,29       219.820.659,25         2.611.479,79                     -     -2.763.539,17 

09-25-120-AO-004 Inst. M. Treball 

Salvador Seguí
         4.266.158,04            4.266.158,04                     318,77                     -     318,77 

09-25-120-AO-006 P. M. Turisme          1.053.050,31            1.053.050,31               46.118,23                     -     46.118,23 

09-25-120-AP-004 E. M. 

d'Urbanisme de Lledia S.L.
      18.947.967,06         17.145.921,08                               -                       -     1.802.045,98 

09-25-120-AP-005 Centre de 

Negocis i Convencions, S.A.
         1.029.450,00            1.123.500,00                               -                       -     -94.050,00 

09-00-254-CC-000 C. Parc 

Científic i Tecnològic 

Agroalimentari de Lleida
         7.294.896,31            2.670.741,44             189.744,75                     -     4.813.899,62 

09-00-327-CC-000 C. Gestió 

Servei de TDT Local de la 

Demarcació de LLeida
                 1.000,00                    1.000,00                     288,22                     -     288,22 

09-00-150-HH-000 F. Privada 

Paisatge Urbà de Lleida
               85.500,00                  85.500,00   0,00 

09-00-151-HH-000 F. Privada 

Lleida 21
            372.300,00               370.393,12   1.906,88 

09-00-149-HH-000 F. Pública 

Teatre de la Llotja
            454.184,00               454.184,00   0,00 

09-00-393-CC-000 C. Turó de la 

Seu Vella de LLeida
            805.015,00               805.015,00               46.118,23                     -     46.118,23 

09-00-395-CC-000 C. Gestió 

Servei d'Acolliment a Persones 

Sense Llar de Lleida
                 1.000,00                    1.000,00                     427,20                     -     427,20 

248.756.161,01  247.797.122,24  2.894.495,18     -               3.853.533,95

Capacidad/Necesidad 

Financiación de la Corporación 

Local

3.853.533,95

Entidad

Estabilidad Presupuestaria

Ingreso no 

financiero (1)

Gasto no 

financiero (1)

Ajuste S.Europeo Cuentas2 

Capac./Nec. 

Financ. Entidad

 

 

 

 

 

 

Aquest informe substitueix el signat en data 22/11/2022, donat que el quadre 

d’estabilitat pressupostària de l’Annex, una vegada incorporades les esmenes 

acceptades al Ple de data 25/11/2022, ha variat.  


		2022-11-28T11:39:45+0100
	Annexa
	Document electrònic


		2022-11-28T11:39:45+0100
	Annexa
	Document electrònic


		2022-11-28T11:39:45+0100
	Annexa
	Document electrònic


		2022-11-28T11:41:42+0100
	Annexa
	Signatura document




