DECRET DE L'ALCALDIA 64/2014

1. ANTECEDENTS
1. Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2013 s’obté, a 31 de desembre de 2013 el
resultat següent:
1.1. Respecte al pressupost de despeses:
a. Exercici en curs
Pressupost inicial de despeses:
Modificacions de despeses:
Pressupost definitiu de despeses:
Despeses autoritzades:
Despeses compromeses:
Obligacions reconegudes netes:
Pagaments realitzats:
Obligacions pendents de pagament:

2.900.668,32
68.595,91
2.969.264,23
2.532.391,24
2.532.391,24
2.441.904,24
1.635.494,56
806.409,68

b. Exercicis tancats
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de l’exercici:
Baixes:
Total obligacions:
Pagaments realitzats:
Obligacions reconegudes pendents de pagament a la fi de l’exercici:

1.621.460,24
243.827,56
1.377.632,68
1.150.122,39
227.510,29

b. Operacions no pressupostàries
Operacions no pressupostàries

187.870,92

c. Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva
Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva:
____________________________________________
TOTAL DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:

- 73.232,37
1.148.558,52

1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:
a. Exercici en curs:
Pressupost inicial d’ingressos:
Modificacions d’ingressos:
Pressupost definitiu d’ingressos:
Drets reconeguts:
Drets anul·lats:
Drets reconeguts nets:
Recaptació neta:
Drets pendents de cobrament:

2.900.668,32
68.595,91
2.969.264,23
2.612.441,06
23.630,14
2.588.810,92
1.967.585,55
621.225,37

b. Exercicis tancats
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici:

1.700.522,01

Rectificacions:
Anul·lacions liquidacions i ajornaments:
Drets pendents de cobrament total:
Liquidacions cancel·lades: Recaptació:
____________________________________________
TOTAL DE DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT:

23.031,76
225.042,16
1.452.448,09
789.816,97
662.631,12

c) D’operacions no pressupostàries
D’operacions no pressupostàries

12.857,16

d) Cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva
Cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva

0,00

1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:
+ Drets reconeguts nets.........................................................
1. Obligacions reconegudes netes.........................................
RESULTAT PRESSUPOSTARI:
– Desviacions positives de finançament...................................
+ Desviacions negatives de finançament...................................
+ Despeses finançades amb romanents líquids de tresoreria....
+ Resultat d’operacions comercials.............................................
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

2.588.810,92
2.441.904,24
146.906,68
74.848,31
1.322,25
0,0
0,0
76.380,62

1.4. Romanents de crèdit:
El total de romanents de crèdit ascendeix a un total de 527.359,99 €.
1.5.

Incorporació obligatòria (art. 182.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals)
Incorporació voluntària (art. 182.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals)
Romanent de tresoreria:

El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació:
+ FONS LÍQUIDS A TRESORERIA A FINAL D’EXERCICI
247.465,93
+ DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT AL FINAL DE L’EXERCICI ... 1.296.713,65
+ De pressupostos d’ingressos. Exercici en curs........................
621.225,37
+ De pressupostos d’ingressos. Pressupostos tancats................
662.631,12
+ D’altres operacions no pressupostàries...................................
12.857,16
– Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva...............
0,00
– CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT AL FINAL DE L’EXERCICI ...
+ De pressupostos de despeses. Exercici corrent.......................
+De pressupostos de despeses. Pressupostos tancats............
+ D’altres operacions no pressupostàries..................................
– Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva............
_________________________________________________________
Romanent de tresoreria total:
– SALDO DE DUBTÓS COBRAMENT.................................

1.148.558,52
806.409,6
227.510,29
187.870,92
73.232,37
395.621,06
220.328,12

– EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT..............................
________________________________________________________
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS: ....

803.916,80
-628.623,86

2.2. D’acord amb l’article 191.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, i l’article 101.1 del Reial decret 500/1990, així com la Regla
83.1 de l’Ordre 4041/2004 de 23 de novembre, per la qual s’aprova la Instrucció del Model Normal
de Comptabilitat Local i la Regla 71.3 de 23 de novembre per la qual s’aprova la Instrucció del
Model Simplificat de Comptabilitat, es preveu que per quantificar el romanent de tresoreria s’han
de deduir els drets pendents de cobrament que es considerin de difícil o impossible recaptació.
Els drets reconeguts nets pendent de cobrament, dels capítols 1, 2, 3 i 5 (excepte els ingressos
garantits), s’han de minorar, en concepte de dubtós cobrament, en 220.328,12 €. Per determinar
aquesta quantia s’han tingut en compte l’antiguitat i l’import dels deutes, la naturalesa dels
recursos i els percentatges de recaptació, tant en executiva com en voluntària. En qualsevol cas,
això no implicaria l’anul·lació del dret reconegut ni en produiria la baixa.
D'acord amb l'article segon de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l'Administració Local, que modifica el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, i considerant també els percentatges recomanats per la Sindicatura de Comptes,
per al càlcul dels drets pendents de cobrament de difícil o impossible recaptació, la Corporació
aplicarà el següent criteri, que compleix alhora la recomanació de la Sindicatura i el que estableix
la normativa de referència:
Deutes de l'exercici al que correspon la liquidació: 0 %
Deutes del primer i segon exercici anterior al que correspon la liquidació : 25%
Deutes del tercer exercici anterior al que correspon la liquidació : 50%
Deutes del quart i cinquè exercici anterior al que correspon la liquidació: 75%
Deute del sisè i successius exercicis anteriors al que correspon la liquidació: 100%
2.3. S’han considerat com a ingressos afectats, finançat amb compromís d’ingrés (que finança
despeses d’inversions) els següents:
44.076,66 euros obres d’adequació zona esportiva Torregassa
L’estudi del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària és objecte d’Informe independent
que complementarà el present informe.
En relació a les despeses pendents d’imputació pressupostària, pagades i no pagades, s’informa
que el total registrat al saldo 413, és de 111.552,23 euros
4. El pressupost general liquidat de l’exercici 2013 compleix amb l’objectiu d’estabilitat
pressupostària, per la qual cosa presenta una capacitat de finançament de 740.112,07 euros.
5. El pressupost general liquidat de l’exercici 2.013 compleix amb la regla de la despesa per import
de 489.657,03 euros, atès que límit de la regla de la despesa establert a partir de la liquidació de
l’exercici 2012 era de 2.591.630,92 euros i la despesa total computable de la liquidació de
l’exercici 2013 ha estat de 2.101.973,89 euros.
6. El pressupost general liquidat presenta un nivell de deute viu en termes consolidats de
65,10% , per la qual cosa compleix amb l’objectiu del deute públic atès els límits establerts per a
l’endeutament, a la normativa establerta.

7. El secretari i l’interventor han emès els corresponents informes d’acord amb l’article 191.3 del
RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals.
FONAMENTS DE DRET
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida
pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les
despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments
ordenats i els realitzats.
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de
manifest les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets
reconeguts i anul·lats, i la recaptació neta.
3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del
pressupost, s’hauran de determinar:
•

Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de
desembre

•

El resultat pressupostari de l’exercici

•

Els romanents de crèdit

•

El romanent de tresoreria
4. L’article 165.1 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, estableix que el pressupost general
atendrà el compliment del principi d’estabilitat.
L’article 21 de la LOEPSF estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu
d’estabilitat pressupostària estaran obligades a formular i aprovar un pla econòmic financer
durant l'any en curs i el següent.
5. Donada la nova redacció de l'art.32 de la LOEPSF, que regula la norma general del destí
del superàvit pressupostari, en el cas que la liquidació del pressupost posi de manifest un
superàvit pressupostari, aquest es destinarà a reduir el nivell d'endeutament net, sempre
amb el límit del volum d'endeutament si aquest fos inferior a l'import del superàvit a
destinar a la reducció del deute, tenint en compte la nova disposició addicional sexta de la
LOEPSF, on es regulen les regles especials per aquesta distribució i destí del superàvit.
6. D’altra banda, l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estableix que,
abans del 31 de març de l’any següent a l’exercici en què es refereixen les liquidacions
s’hauran de remetre els pressupostos liquidats i els comptes anuals formulats pels
subjectes i entitats sotmesos al Pla General de Comptabilitat d’Empreses o a les seves
adaptacions sectorials, amb els seus annexos i estats complementaris; les obligacions
davant tercers, vençudes, líquides, exigibles no imputades a pressupost; la situació a 31 de
desembre de l’exercici anterior del deute viu, inclosos els quadres d’amortització; la
informació que permet relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses del
Pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada conforme a les normes
del Sistema Europeu de Comptes i l’informe de la intervenció d’avaluació del compliment
de l’objectiu d’estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del deute.

7. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril,
segons el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de pressupostos.
Per tant,
RESOLC:
1. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2.013 que en termes consolidats figura
a la part d’antecedents.
2. Informar-ne el Ple en la primera sessió que hi hagi.
3. Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial del Govern
de la Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda i donar compliment i al que estableix
l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Sant Jaume dels Domenys, 3 d’abril del 2014.

