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INFORME SOBRE LA VALORACIÓ SOBRE LES REPERCUSIONS DEL
CONTRACTES EN EL COMPLIMENT DELS PRINCIPIS D’ESTABILITAT I
SOSTENIBILITAT FINANCERA
La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014 que entrés en vigor al
proper dia 9 de març estableix a la Disposició addicional 3ª.3 que la Intervenció de
l'entitat local fiscalitzarà la valoració que s'incorpori a l'expedient de contractació sobre
les repercussions de cada nou contracte, excepte els contractes menors, en el
compliment per l'entitat local dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera que exigeix l'article 7.3 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.
Per la seva part, l'article 7.3 de la LOEPSF estableix que les disposicions legals i
reglamentàries, en la seva fase d'elaboració i aprovació, els actes administratius, els
contractes i els convenis de col·laboració, així com qualsevol altra actuació dels
subjectes inclosos en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei que afectin a les despeses o
ingressos públics presents o futurs, hauran de valorar-ne les repercussions i efectes, i
supeditar-se de forma estricta al compliment de les exigències dels principis
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
El principi d’estabilitat pressupostaria s’instrumenta en els articles 3 i 11 de la LOEPF i
exigeix la situació d’equilibri pressupostari.
El principi de sostenibilitat financera s’instrumenta en l’article 4 i 13 de la Llei i exigeix
mantenir la capacitat per a finançar compromisos de despesa presents i futurs dintre
des límits establerts per l’endeutament i la morositat comercial.
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En relació a l’estabilitat pressupostaria, l'àrea promotora del contracte haurà de valorar
que no es trenca l’equilibri pressupostari, cosa que és de fàcil demostració sempre que
no hi hagin despeses addicionals o les mateixes ja estiguin incloses en el pressupost o
es tracti de despesa de caràcter recorrent.
En el cas d’inversions o de altres despeses que puguin representar una aportació de
recursos addicionals , el centre gestor haurà d’adjuntar una memòria que valori la
projecció dels ingressos i despeses previstes en un horitzó temporal mínim de cinc
anualitats, així com en el seu cas les aportacions de recursos addicionals que pot
suposar l’activitat per l’entitat i, en aquest darrer cas, la proposta de reducció de
despeses necessària per a mantenir l’equilibri pressupostari. Aquesta memòria haurà
d’estar signada pel responsable del centre gestor.
En principi, no caldrà fer cap anàlisi especial en relació a la sostenibilitat financera ja
que, en general, qualsevol expedient de contractació ha d’estar inclòs al pressupost o
a la previsió plurianual que l’acompanya i en el cas que estigui finançat mitjançant
endeutament ja s’haurà valorat anteriorment l’operació financera. També cal entendre
que no ha de suposar major problema per seguir complint el període mig de
pagaments.
Per complir aquesta exigència es proposa incloure un nou apartat a l’informe-proposta
de contractació perquè l’àrea pugui realitzar aquesta valoració que seria comprovada
en fase de fiscalització prèvia
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VALORACIÓ SOBRE LES REPERCUSIONS DEL CONTRACTE EN EL
COMPLIMENT DELS PRINCIPIS D’ESTABILITAT I SOSTENIBILITAT FINANCERA
ESTABILITAT PRESSUPOSTARIA
Sense repercussions

Pe

Per no suposar despeses addicionals a les pressupostades en l’exercici
corrents ni en els futurs
Amb repercussions

(En aquest cas s’haurà d’adjuntar una memòria que valori la projecció dels ingressos i
despeses previstes en un horitzó temporal mínim de tres anualitats, així com en el seu
cas les aportacions de recursos addicionals que pot suposar l’activitat per l’entitat i, en
aquest darrer cas, la proposta de reducció de despeses necessària per a mantenir
l’equilibri pressupostari. Aquesta memòria haurà d’estar signada pel responsable del
centre gestor i pel diputat responsable d’aquesta àrea i autoritzada pel Vicepresident
1er. quan suposi aportacions de recursos addicionals)
SOSTENIBILITAT FINANCERA
Sense repercussions

Pe

Per estar finançat amb recursos corrents o, en el seu cas, per haver estat
valorada prèviament l’operació financera.
Amb repercussions

(Detallar quines)

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=9bc326c2-965e-4e7c-80c6-b08921751f23

El cap de l’Àrea del S.A.T.
Jaume Vidal González
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