
La nova legislació posa especial èmfasi en el 

control de la sostenibilitat financera de les 

entitats públiques i això obliga les 

administracions locals a un constant exercici 

d’enviament d'informació comptable i 

pressupostària que sovint comporta dificultats 

per al seu compliment per la saturació en l'àrea 

d’intervenció municipal.

Periòdicament el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP) 

publica la llista d'entitats que no han complert amb els requisits mínims 

d’enviament d'informació que s'han desenvolupat a partir de la LRSAL. Entre 

aquests informes periòdics es troben:

Informació trimestral:

• Suport en els estats d'execució pressupostària a data del tancament 

trimestral.

• Suport a les previsions trimestrals de tancament.

• Suport a les previsions de tresoreria i planificació sobre el circulant.

• Suport a les previsions del romanent de tresoreria trimestralment.

Els serveis inclouen:

• Suport a temps parcial de 

tècnics experts en comptabilitat 

i finances públiques

• Recollida estandaritzada i 

tractament d'informació 

comptable de l'entitat

• Elaboració dels informes 

comptables periòdics requerits 

per la legislació vigent

• Suport in-situ i en remot

• Lliurament d'informes periòdics 

a termini

La no remissió a termini o errònia pot ocasionar el retard o 

la pèrdua dels ingressos i subvencions de l'Estat

Assessorament Expert en Elaboració i 

Remissió d'informació al Minhap referent 

a l'estabilitat pressupostària i 

sostenibilitat financera
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Avantatges per a l'Ajuntament

• Guanyar temps i alliberar recursos de l'àrea d'intervenció per a 

altres tasques de gestió.

• Comptar amb un suport comptable i pressupostari permanent i 

expert que proporcioni seguretat jurídica.

• Establir criteris específics per a l'entitat en la generació 

d'informes.

• Complir els terminis en els enviaments d'informació.

• Evitar la remissió d'informació incompleta o errònia al 

MINHAP.

• Optimitzar la informació comptable de l'entitat.

Un servei ideat per facilitar el 

treball en les àrees d'intervenció 

d'ajuntaments, mancomunitats 

de municipis, consorcis, 

diputacions, ...

• Anàlisi dels Ajustaments del Sistema Europeu de Comptes (SEC)

• Anàlisi de la capacitat / necessitat de l'Ajuntament.

• Anàlisi de la Regla de la Despesa.

• Revisió de l'informe d'intervenció pel compliment de la LOEPSF.

Informació puntual:

• Suport en l'elaboració de les línies fonamentals dels 

pressupostos.

• Suport en l'elaboració del pressupost i compliment dels formularis.

• Suport en l'enviament corresponent a la liquidació del pressupost.

• Revisió de l'actualització dels marcs pressupostaris a mitjà 

termini.

Des CGI estem convençuts que aquests informes periòdics no 

només han de servir per complir una obligació legal, sinó que poden 

ser una oportunitat per optimitzar i ajustar els comptes municipals de 

manera que presentin una situació el més favorable possible als 

interessos de la pròpia entitat.

Però la preparació d'aquests informes periòdics, sense ser 

complexa, és laboriosa, i suposa en moltes ocasions que la 

Intervenció municipal, sovint saturada amb les seves funcions 

habituals, ha de deixar totes les seves tasques per poder complir 

amb aquesta obligació, dedicant molt més temps del necessari, ja 

sigui per desconeixement dels criteris a aplicar o per no comptar 

amb els recursos adequats. Comptar amb un suport comptable 

expert permet a les entitats locals minimitzar aquestes tasques, 

complir terminis i evitar errors que situïn a l'ajuntament en la 'llista 

negra' del MINHAP.
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