
INFORME D’INTERVENCIÓ

Mitjançant Provisió de batlia, en què se sol·licitava informe d’aquesta 

Intervenció als efectes d’indicar, si escau, el reconeixement extrajudicial de crèdits 

per a despeses per un import total de  365.706,14€  que figuren a la relació annexa 

a la qual em remet.

I de conformitat amb l’article 214 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 

març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 

s’emet el següent

INFORME

PRIMER. De conformitat amb allò que disposa l’article 176 del Reial Decret 

Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora 

de les Hisendes Locals, en virtut del principi pressupostari «d’Especialitat Temporal», 

«amb càrrec als crèdits de l’estat de despeses de cada pressupost, només es poden 

contraure obligacions derivades d’adquisicions, obres, serveis i altres prestacions o 

despeses en general que es facin a l’any natural del mateix exercici pressupostari».

SEGON. L’article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, estableix la 

possibilitat del reconeixement d’obligacions corresponents a exercicis anteriors que, 

per qualsevol causa, no ho haguessin estat en aquell a què corresponien; s’atribueix 

al Ple de la Corporació aquest reconeixement mitjançant l’assignació puntual i 

específica d’obligacions procedents d’exercicis anteriors al pressupost vigent.

TERCER. D’aquesta manera, excepcionalment s’imputaran al Pressupost en 

vigor, obligacions corresponents a exercicis anteriors, amb reconeixement previ 

d’aquestes, i l’adopció de l’Acord corresponent d’habilitació pel Ple de la Corporació. 

Així doncs, està admès el sistema del reconeixement d’obligacions durant l’exercici 

pressupostari, encara que provinguin aquestes obligacions de qualsevol altre exercici i 

tot això malgrat allò que disposa l’article 176 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 

de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.



QUART. El procediment per al reconeixement de les despeses de l’annex, 

realitzades en exercicis anteriors al 2021 és l’aprovació extrajudicial,  de conformitat 

amb allò que estableix l’article 60.2 del Reial Decret 500/1990, i s’aplica en el 

Pressupost vigent per a l’any 2021.

CINQUÈ. Les despeses, en la seva totalitat, s’aplicaran amb càrrec al 

pressupost ordinari de 2021 a les seves corresponents partides.

Això no obstant, la Corporació acordarà allò que consideri convenient.


