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DATA

22-03-2022

Àrea de Presidència i Drets Socials
Planificació i Projectes de Ciutat
RIPOLL CAMÍ DEL RIU: PROJECTE DE RESTAURACIÓ DEL ECOSISTEMA, LA INFRAESTRUCTURA
VERDA I L'ACCESSIBILITAT DEL CAMI I ITINERARIS DEL RIU RIPOLL.SABADELL

INFORME SOBRE LA VALORACIÓ DE LES REPERCUSSIONS DE L’ACTUACIÓ
PROJECTADA EN COMPLIMENT DELS PRINCIPIS D’ESTABILITAT PRESSUPOSTARIA I
SOSTENIBILITAT FINANCERA

Expedient de contractació: PPC2022/07
Servei gestor: Planificació i Projectes de Ciutat
Contracte de serveis anomenat:
REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU, DIRECCIÓ DE LES OBRES I COORDINACIÓ
DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE DE RESTAURACIÓ DE L’ECOSISTEMA, LA
INFRAESTRUCTURA VERDA I L’ACCESSIBILITAT DEL CAMÍ I ITINERARIS DEL RIU RIPOLL.
SABADELL”

No es preveu la divisió en lots del contracte.
Pressupost de licitació: 58.080,00 euros IVA inclòs
Valor Estimat del contracte: 48.000,00 euros IVA inclòs
Termini d’execució: dotze (12) mesos
Data d’inici prevista:
L’endemà de la signatura 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’ha 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 presentes i futures dins dels límits de dèficit, deute
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pública i morositat de deute comercial conforme a l’establert en aquesta llei, la normativa
sobre morositat i en la normativa europea.

Projecció de les repercussions pressupostaries del contracte durant la seva vida útil1
(n)

n+1

n+2

n+3
0,00 €

n+4

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

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

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 €

Resultat
de
la
repercussió
pressupostària (a-b+c)

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

MOTIVACIÓ
Aquest servei no té cap repercussió pressupostària tant per a l’exercici pressupostari en curs, llevat
del seu propi cost ja previst, com pels exercicis futurs, que es justifica en el fet que es tracta d’un
servei puntual en què l’encàrrec es basa, la redacció del projecte, la direcció de l’obra i la
coordinació de seguretat i salut en fase d’obra.
CONCLUSIÓ
UNICA. De les dades anteriors i a la vista del pressupost definitiu d’aquests contracte de serveis,
es conclou que és possible executar l’esmentada despesa sense comprometre el compliment a
l'objectiu d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Sabadell, a data de la signatura electrònica
Martinez Camarasa, Rosa Maria
CAP DEL SERVEI DE PLANIFICACIÓ I
PROJECTES DE CIUTAT
24/03/2022 15:26

1

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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