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OBM/2022/51

DOCUMENT
NÚM.

OBM16I00VK

DATA

03-05-2022

Àrea de Cohesió Territorial, Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme
Obres d'Edificis i Béns Municipals
Rehabilitació i ampliació de l'edifici d'espais complementaris i pista esportiva del sector nord del
poliesportiu Nostra Llar. Fase 1.

Expedient: OBM-2022-51

Informe sobre la valoració de les repercussions de l’actuació projectada en
compliment dels principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
Expedient de contractació: Rehabilitació i ampliació de l’edifici d’espais complementaris i
pista esportiva del Sector Nord del Poliesportiu Nostra Llar. Fase1
Servei gestor: Servei d’Obres d’Edificis i Béns Municipals
Tipus de contracte: Obra
Pressupost de licitació:

604.951,50 €

Valor estimat del contracte:

499.959,92 €

Termini d’execució: 9 mesos
Data d’inici prevista: l’endemà de l’acta de comprovació del replanteig.
D’acord amb la disposició addicional tercera de la Llei 9/2017, de 8 de de novembre, de
Contractes del sector públic a l’expedient de contractació s’ha d’incorporar la valoració de
les repercussions de cada nou contracte, excepte els contractes menors, en el compliment
per l’entitat dels principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera que
determina l’article 7.3 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària
i sostenibilitat financera.
De conformitat amb l’esmentat article 7.3 s’han de valorar les repercussions i efectes
sobre les despeses i ingressos futurs així com supeditar-se de forma estricta al
compliment de les exigències dels principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera.
L’article 4 de la Llei 2/2012, determina que sostenibilitat financera és la capacitat per
finançar compromisos de despeses presents i futures dins dels límits de dèficit, deute
públic i morositat de deute comercial conforme a l’establert en aquesta llei, a la normativa
sobre morositat i a la normativa europea.
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Projecció de les repercussions pressupostàries del contracte durant la seva vida útil1
(n)

n+1

n+2

n+3

n+4

a) Increment de despeses de manteniment
anuals respecte a la liquidació de l'exercici
anterior

1460,00 €

1468,76 €

1477,52 €

1489,20 €

1509,64 €

b) Reducció de despeses de manteniment
anuals respecte a la liquidació de l'exercici
anterior

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

c) Increment ingressos anuals derivats de
la inversió respecte a la liquidació de
l'exercici anterior

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1468,76 €

1477,52 €

1489,20 €

1509,64 €

Resultat
de
la
pressupostària (a-b+c)

repercussió

1460,00 €

MOTIVACIÓ
Aquesta obra té repercussió pressupostària a partir del següent any de la seva instal·lació.
Aquest cost fa referència al manteniment preventiu i correctiu durant els 5 primers anys.
CONCLUSIONS
PRIMERA.- De les dades anteriors i, a la vista del pressupost definitiu d’aquesta obra, es
conclou que és possible executar l’esmentada despesa, però, compromet el compliment a
l'objectiu d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
SEGONA. El resultat de la repercussió pressupostària al llarg de la vida útil haurà de ser
recollida en el pressupost inicial de cadascun dels exercicis considerats.
Sabadell, a la data de la signatura electrònica
GRAUPERA I GONZALEZ, MARC
CAP DEL SERVEI D'OBRES
D'EDIFICIS I BÉNS MUNICIPALS
03-05-2022 15:50
Serra Monté, Antonio
COORDINADOR DE COHESIÓ
TERRITORIAL, DESENVOLUPAMENT
URBÀ, SEGURETAT I CIVISME
03-05-2022 15:51
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Aquestes quantitats són màximes, sent la final la resultant de la licitació que es realitzi, que necessàriament serà igual o
menor a aquestes.
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