
INFORME D'INTERVENCIÓ

1. IDENTIFICACIÓ

1.1. Òrgan que l’ha sol·licitat o al qual s’adreça: president de la corporació

1.2. Caràcter: preceptiu

1.3. Títol: liquidació del pressupost de l’exercici 2015

2. ANTECEDENTS

2.1. PRESENTADA LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST, S’HAN OBTINGUT 
ELS RESULTATS SEGÜENTS:

2.1.1. Respecte al pressupost de despeses: 

1. Exercici en curs

Crèdits inicials: 3.550.440,40
Modificacions de crèdits: 1.453.798,50
Crèdits definitius: 5.004.238,90
Despeses autoritzades i compromeses: 4.828.495,53
Obligacions reconegudes: 3.768.052,72
Pagaments ordenats i realitzats: 3.479.494,98
Pendents d'ordenar el pagament: 20.261,52
Romanents de despesa: 1.236.186,18

Compromesos: 1.060.439,81
Disponibles: 94.046,99

No disponibles: 81.699,38
Pagaments realitzats pendents d’aplicació: 19.059,09

2.  Exercicis tancats

Saldo inicial pendent de pagament: 153.569,75
Modificacions de saldos: 0,00
Pagaments ordenats i realitzats: 149.388,00

TOTAL DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT: 292.739,49

2.1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:

1. Exercici en curs

Previsions inicials: 3.550.921,29

 



Modificacions de crèdits: 1.453.798,50
Previsions definitives: 5.004.719,79
Drets reconeguts nets: 3.753.331,76
Recaptació neta: 3.298.512,66
Pendents de cobrament: 454.819,10
Ingressos realitzats pendents d’aplicació: 0,00

2. Exercicis tancats

Saldo inicial pendents de cobrament: 1.377.461,87
Modificacions: -2.769,82
Baixes: 271.803,53
Recaptat: 288.116,68
Pendents de cobrament: 820.311,48

TOTAL DE DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT: 1.275.130,58

2.1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:

Drets 
reconeguts 

nets

Obligacions 
reconegudes 

netes TOTAL
Operacions corrents: 3.478.120,1

8
3.105.197,32

Altres operacions no financeres: 100.211,58 518.232,46
Total operacions no financeres: 3.578.331,76 3.623.429,78
+Actius financers: 0,00 0,00
-Passius financers: 175.000,00 144.622,94
RESULTAT PRESSUPOSTARI: 3.753.331,76 3.768.052,72 -14.720,96
+Crèdits gastats amb RT per a despeses generals   410.647,70
+Desviacions negatives de finançament   103.275,95
–Desviacions positives de finançament   120.972,95
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT:   378.229,74

2.1.4. Romanent de tresoreria:

El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació:

1.Fons líquids 468.603,27
2.Drets pendents de cobrament 1.278.844,89

+del pressupost corrent 454.819,10
+del pressupost tancat 820.311,48

+operacions no pressup. 3.714,31
-ingr. pendents d’aplicació 0,00

3.Obligacions pendents de pagament 585.247,22
+del pressupost corrent 288.557,74
+del pressupost tancat 4.181,75

+operacions no pressup. 311.566,82
-pagaments pendents d’aplicació 19.059,09

 



I. Romanent de tresoreria total (1+2-3) 1.162.200,94
II. Saldos de dubtós cobrament 316.558,58
III. Excés de finançament afectat 217.542,60
IV. Romanent per a despeses generals (I-II-III) 628.099,76

D’acord amb l’article 191.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel  
que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i l’article 
103  del Reial decret 500/1990, que desenvolupa la llei esmentada en matèria 
pressupostària 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.

Així  mateix,  la  Llei  27/2013,  de  27  de  desembre,  de  racionalització  i  
sostenibilitat de l’Administració Local, incorpora un nou article al redactat del 
Reial  decret  legislatiu  2/2004,  de  5  de  març,  l’article  193.bis  en  el  que 
s’assenyala  que  els  ens  locals  hauran  d’informar  al  Ministeri  d’Hisenda  i 
Administracions Públiques i al Ple del resultat de l’aplicació dels criteris dels 
drets de difícil o impossible recaptació d’acord amb els següents límits mínims:

a) Els drets pendents de cobrament liquidats dins dels pressupostos dels dos 
exercicis  anteriors  al  que  correspongui  la  liquidació,  es  minoraran,  como  a 
mínim, en un 25 per cent.

b)  Els  drets  pendents  de  cobrament  liquidats  dins  dels  pressupostos  de 
l’exercici tercer anterior al que correspongui la liquidació, es minoraran, como a 
mínim, en un 50 per cent.

c)  Els  drets  pendents  de  cobrament  liquidats  dins  dels  pressupostos  dels 
exercicis  quart  i  cinquè  anteriors  al  que  correspongui  la  liquidació,  es 
minoraran, como a mínim, en un 75 per cent.

d)  Els  drets  pendents  de  cobrament  liquidats  dins  dels  pressupostos  dels 
restants exercicis anteriors al que correspongui la liquidació, es minoraran en 
un 100 per cent.

Altra banda, d'acord amb l'establert en l'apartat dos de l'article 103.2  del Reial 
Decret 500/1990 la determinació de la quantia dels drets que es considerin de 
difícil o impossible recaptació podrà realitzar-se de manera individualitzada, bé 
mitjançant  la  fixació  de  percentatges.  Per  determinar  els  drets  de  difícil  o 
impossible recaptació, 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.

Per la qual cosa, el capital pendent de cobrament s'ha minorat, en concepte de 
dubtós cobrament, en 316.558,58 euros.

2.2.  RESPECTE  LES  OPERACIONS  PENDENTS  D’APLICAR  AL 

 



PRESSUPOST

De  resultes  de  la  liquidació  del  pressupost  de  2015 existeixen operacions 
pendents d'aplicar al pressupost en el compte del Pla General de Comptabilitat 
Local 413.Operacions pendents d'aplicar a 31 de desembre de 2015, d’acord 
amb el següent detall:

APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA

 IMPORT PAGAT DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA

GRATIFICACIONS 
VIGILANTS

16.13000.15100 2.344,73 2.344,73 
Part  hores extres vigilants mes 
d'octubre

MAQUINÀRIA, 
INSTAL·LACIONS I 
UTILLATGE

12.92000.21300 96,20 0,00 

CABLE ELECTRICO  / JUEGO 
ESCOBILLAS PARA 702 570  / 
MANO DE OBRA, ENGRASE Y 
PRUEBAS

RECOLLIDA I 
ELIMINACIÓ DE 
RESIDUS

13.16210.22707 1.950,63 1.950,63 
Recollida Orgànica Vallromanes 
( Novembre 2015. Servei de 
recollida de fracció orgànica. )

RECOLLIDA I 
ELIMINACIÓ DE 
RESIDUS

13.16210.22707 3.404,78 3.404,78 
Recollida saques poda (03.11.2015. 
Servei de recollida de poda i restes 
vegetals)

GRATIFICACIONS 
VIGILANTS

16.13000.15100 2.456,92 2.456,92 
Gratificacions vigilants mes de 
novembre

MANTENIMENT ZEM 06.34200.21200 8.902,03 0,00 
REGULARITZACIO TANCAMENT 
AJUST RECTIFICATIU

TOTAL: 19.155,29 10.157,06 

Dels quals, a data 31 de desembre de 2015, romanent pendents de pagament 
per  import  de  8.998,23 euros.  Al  dia  de  la  data  d’aquest  informe,  ja  estan 
liquidades,  ha  excepció  feta  de  96,20  euros  atès  que  no  és  tramitat 
degudament el justificant de pagament.

Així mateix, convé fer esment que l’operació d’import 8.902,03 euros assignada 
a l’aplicació pressupostària 06.34200.21200 Mantenimet ZEM corresponent a 
un ajust rectificatiu que s’explica tot seguit.

Per acord plenari  de data 2 de juliol  de 2015, es va aprovar la modificació 
pressupostària 16/2015 on, entre d’altres, es preveia una actuació consistent 
en la instal·lació d’uns sanitaris a la Pista Coberta per un import  màxim de 
18.000 euros. Atesa la urgència de l’actuació, es va adjudicar a l’empresa TOI 
TOI  SANITARIOS  MÓVILES  la  contractació  abans  de  l’entrada  en  vigor 
d’aquesta modificació pressupostària per import de 17.804,06 euros.

Per motius degudament justificats, l’Ajuntament va avançar el 50 per cent del 
cost  al  juliol  imputant  aquesta  despesa al  compte  no pressupostari,  40001, 
vinculat al compte comptable 413.Despesa pendent d’aplicar, quant el correcte 
hagués estat el compte no pressupostari 10053.

El 50 per cent restant es va liquidar el 2016.

A l’hora del tancament, el compte 40001 ha d’anar lligat en import al compte 
413 i atès que ja s’havia produït el pagament i la corresponent cancel·lació del  

 



compte 40001 a 2016, s’ha hagut de realitzar aquesta operació per import de 
8.902,03  euros  lligada  com  a  Despesa  pendent  d’aplicar  a  l’aplicació 
03.64200.21200.

Aquest fet ja s’ha regularitzat el 2016.

Per la qual cosa, la despesa real pendent d’aplicar a 31 de desembre de 2015 
és de 10.253,26 euros segons el següent:

APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA

 IMPORT PAGAT DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA

GRATIFICACIONS 
VIGILANTS

16.13000.15100 2.344,73 2.344,73 
Part  hores extres vigilants mes 
d'octubre

MAQUINÀRIA, 
INSTAL·LACIONS I 
UTILLATGE

12.92000.21300 96,20 0,00 

CABLE ELECTRICO  / JUEGO 
ESCOBILLAS PARA 702 570  / 
MANO DE OBRA, ENGRASE Y 
PRUEBAS

RECOLLIDA I 
ELIMINACIÓ DE 
RESIDUS

13.16210.22707 1.950,63 1.950,63 
Recollida Orgànica Vallromanes 
( Novembre 2015. Servei de 
recollida de fracció orgànica. )

RECOLLIDA I 
ELIMINACIÓ DE 
RESIDUS

13.16210.22707 3.404,78 3.404,78 
Recollida saques poda (03.11.2015. 
Servei de recollida de poda i restes 
vegetals)

GRATIFICACIONS 
VIGILANTS

16.13000.15100 2.456,92 2.456,92 
Gratificacions vigilants mes de 
novembre

TOTAL: 10.253,26 10.157,06 

3. FONAMENTS DE DRET

3.1.  L’article  191 del  Reial  decret  legislatiu  2/2004,  de  5  de març,  pel  que 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i l’article 89 i 
següents  del  Reial  decret  500/1990,  de  20  d’abril,  regulen  el  moment  de 
tancament i la liquidació del pressupost.

L'article 191.3 del Reial decret legislatiu 2/2004 estableix el caràcter preceptiu 
d’aquest informe.

3.2.  L’article  93.1  del  Reial  decret  500/90  estableix  que  la  liquidació  del 
pressupost  posa de manifest diversos punts:

-Respecte al pressupost de despeses i per a cada partida pressupostària: els 
crèdits  inicials,  les  modificacions  i  els  crèdits  definitius,  les  despeses 
autoritzades  i  compromeses,  les  obligacions  reconegudes,  els  pagaments 
ordenats i els realitzats.

-Respecte  al  pressupost  d’ingressos,  i  per  a  cada  concepte:  les  previsions 
inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts 
i anul·lats, així com la recaptació neta.

3.3. L’article 93.2 del Reial decret 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 a 31 de desembre

 El resultat pressupostari de l’exercici

 Els romanents de crèdit

 El romanent de tresoreria

3.4.  Controls  de  la  Llei  Orgànica  2/2012,  d’Estabilitat  Pressupostària  i 
Sostenibilitat Financera.

D’acord amb l’article 3 de la llei orgànica 2/2012 de 27 de abril, d’Estabilitat  
Pressupostaria i Sostenibilitat Financera (LOEPSF en endavant), “l’elaboració, 
aprovació  i  execució  dels  pressupostos  i  altres  actuacions  que  afectin  les 
despeses o ingressos dels diferents subjectes compresos en l’àmbit d’aplicació 
d’aquesta Llei s’ha de fer en un marc d’estabilitat pressupostària, coherent amb 
la normativa europea”.

L’article  6  de la  LOEPSF exigeix  que “el  pressupost  i  la  liquidació,  han de 
contenir informació suficient i adequada que permeti verificar la seva situació 
financera,  el  compliment  dels  objectius  d’estabilitat  pressupostària  i  de 
sostenibilitat  financera  i  l’observança  dels  requeriments  acordats  en  la 
normativa  europea  en  aquesta  matèria”.  Per  tant,  aquest  informe  no  és 
solament  informatiu  per  l’acte  d’aprovació,  sinó  que  forma  part  del  mateix 
expedient a aprovar.

Els  controls  a  validar,  atenent  al  que  determina  l’article  21  són  l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària, l’objectiu de deute públic i la regla de despesa. 

3.4.1. Objectiu d’estabilitat

L’article  15 especifica que “En el  primer semestre de cada any,  el  Govern,  
mitjançant acord del Consell de Ministres, a proposta del ministre d'Hisenda i  
Administracions  Públiques  i  previ  informe  del  Consell  de  Política  Fiscal  i  
Financera  de  les  comunitats  autònomes  i  de  la  Comissió  Nacional  
d'Administració Local, fixarà els objectius d’estabilitat pressupostària, en termes  
de capacitat o necessitat de finançament”.

D’acord amb les xifres de la liquidació del pressupost, la capacitat o necessitat  
de finançament calculada amb els criteris del SEC95, és:

Ingressos dels capítols 1 a 7  3.578.332 
-Despeses dels capítols 1 a  3.623.430 
Ajustaments SEC 95   215.477 
Ajustament consolidació  
Capacitat (+)/Necessitat(-) de finançament 170.379 

 



3.4.2. Regla de la despesa

L’article  12  especifica  que  “La  variació  de  la  despesa  computable  de  
l'Administració  Central,  de  les  comunitats  autònomes  i  de  les  corporacions  
locals,  no  podrà  superar  la  taxa  de  referència  de  creixement  del  producte  
interior brut de mig termini de l'economia espanyola...  Correspon al Ministeri  
d'Economia i  Competitivitat  calcular la taxa de referència de creixement del  
producte interior brut de mig termini de l'economia espanyola”. 

El  15  de  juliol  de  2015  el  Consell  de  Ministres  va  determinar  la  taxa  de 
creixement  per  al  període  2016-2018  en  base  a  Informe  de  Situació  de 
l’Economia  Espanyola  de  data  10  de  juliol  de  2015.  Com  a  resultat  s’ha 
modificat la taxa de referència per a l’exercici 2015, que finalment ha quedat en 
un 1,2%.

D’acord amb aquesta taxa i l’impacte del canvis normatiu a la recaptació, el 
valor màxim que pot prendre la Base a la liquidació de 2014 és de 3.215.522 
d’acord amb el següent detall:

Base exercici anterior 3.215.522
Taxa límit aprovada pel Ministeri 1,2%
Valoració de canvis normatius sobre recaptació
Valor màxim base de l'exercici 3.254.108

La Base de la  regla de la  despesa queda definida al  punt  2 de l’article  12 
“S’entén per despesa computable als efectes que preveu l’apartat anterior, la  
despesa no financera, definida en termes del Sistema Europeu de Comptes  
Nacionals  i  Regionals,  exclosos  els  interessos  del  deute,  la  despesa  no  
discrecional en prestacions per desocupació, la part de la despesa finançada  
amb fons finalistes procedents de la Unió Europea o d’altres administracions  
públiques i les transferències a les comunitats autònomes i a les corporacions  
locals vinculades als sistemes de finançament.”

Despeses dels capítols 1 a 7, llevat d’interessos 3.619.453
Ajustaments SEC95 -28.380
Aplicacions no financeres, llevat interessos 3.591.073
  
Ingressos Cap 4 i 7 procedents d'AAPP 466.855 
Ajustaments SEC95 -52.563
Despesa finançada amb subvencions 519.418
  
Ajustament consolidació operacions entre el grup 0 
Base de la despesa exercici actual 3.071.655

Diferència  entre  el  límit  i  la  base  computable  de  l’exercici 
(3.215.522-3.071.655): +182.453 EUROS.

 



3.4.3. Objectiu de deute

La LOEPSF, determina els límits d’endeutament de les administracions locals. 
Així en el seu article 13 indica que:

“1.  El  volum de  deute  públic,  definida  d’acord amb el  Protocol sobre 
procediment de  dèficit excessiu,  del  conjunt d’administracions Públiques no 
podrà superar el 60% del producte interior brut nacional expressat en termes 
nominals,  o  el que  s’estableixi per  la  normativa  europea.  Aquest límit es 
distribuirà d’acord  amb  els següents percentatges,  expressats en  termes 
nominals del  producte interior  brut nacional:  44% per  l’administració central, 
13%  per  al  conjunt  de comunitats  autònomes i  3% per  al  conjunt  de 
corporacions locals...
2. L’administració pública que superi el límit de deute públic no podrà realitzar 
operacions d’endeutament net.”

Donat que el límit de l’article 13 ha quedat sols definit a nivell de sector local,  
cal  entendre que, a nivell  d’entitat,  és sols orientatiu i  no pot comportar les 
obligacions previstes a l’article de la Llei Orgànica 2/2012.

La posició a 31 de desembre de 2015 és:

DEUTE PÚBLIC AMB CRITERIS SEC95
Saldo inicial   435.010
Augments   175.000
Disminucions   175.245
Saldo final   347.087
Capitals signats i no disposats: 354.000

Curt termini 179.000
Llarg termini 175.000

La posició a 31 de desembre de 2016 prevista és la següent:

DEUTE PÚBLIC AMB CRITERIS SEC95
Saldo inicial   347.087
Augments   564.108
Disminucions:   

Retorn PIE 20.454
Amortització ordinària 30.264

Saldo final   860.477
Capitals signats i no disposats 179.000

L’estalvi net que es desprèn de la liquidació és:

Ingressos corrents efectes Tutela Financera 3.350.353
Obligacions reconegudes dels Cap. 1, 2  i 4, no finançada amb romanent 
líquid de tresoreria 2.947.596
Anualitats teòriques d’operacions vigents 46.872
Estalvi Net 355.885

 



Així  mateix,  convé assenyalar que als efectes de Tutela Financera el  deute 
corresponent al retorn de les PIES negatives d’exercicis anterior no computa en 
el càlcul de les seves ràtios. Per la qual cosa, els valors a tenir en compte són 
els següents:

Saldo inicial     296.305
Augments     175.000
Disminucions     144.623
Saldo final     326.681

Deute Viu     326.681 
      
Ràtio Deute Viu (Deute viu/Ingressos corrents efectes 
Tutela Financera 9.75 %

4. CONCLUSIONS

4.1.  Pel  que  respecte  a  la  confecció  de  l'expedient,  s'ha  complert  el  que 
estableixen  els  articles  92  a  105  del  Reial  decret  500/1990,  de  20  d'abril,  
segons  el  qual  es  desenvolupa  el  capítol  primer  del  títol  sisè  Reial  decret 
legislatiu  2/2004,  de  5  de  març,  pel  que  s’aprova  el  text  refós  de  la  Llei 
reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos.

4.2. Conclusió sobre els controls:

Dels càlculs anterior es desprèn que:

 S’assoleix Capacitat de Finançament

 La Base de la Regla de la Despesa està per sota del seu límit

D’acord amb els resultats anteriors, els controls de la llei orgànica 2/2012 es 
compleixen en la liquidació del pressupost.

4.3. Obligacions de reduir l’endeutament derivats de la liquidació de l’exercici 
2015:

La Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial al  
sector públic, ha modificat l’article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, quedant: 

“1. En el supòsit que la liquidació pressupostària se situï en superàvit, aquest  
s’ha de destinar, en el  cas de l’Estat,  comunitats autònomes, i  corporacions  
locals,  a  reduir  el  nivell  d’endeutament  net  sempre  amb el  límit  del  volum  

 



d’endeutament  si  aquest  és  inferior  a  l’import  del  superàvit  a  destinar  a  la  
reducció de deute. 

2. En el cas de la Seguretat Social, el superàvit s’ha d’aplicar prioritàriament al  
Fons de Reserva, amb la finalitat d’atendre les necessitats futures del sistema.

3. Als efectes del que preveu aquest article s’entén per superàvit la capacitat  
de finançament segons el sistema europeu de comptes i per endeutament el  
deute públic als efectes del procediment de dèficit excessiu tal com es defineix  
en la normativa europea.”

No obstant això, l’aplicació del requeriment d’aquest article, a les entitats amb 
pressupost  limitador,  cal  fer-se  a  càrrec  de  la  capacitat  legal  existent  per 
generar  nova  despesa  al  pressupost  2016  del  Romanent  per  Despeses 
Generals liquidat de l’exercici 2015. Per aquest motiu, el primer pas és validar 
el possible import subjecte a aquesta obligació, condicionat pel valor obtingut 
de la capacitat de finançament i la capacitat legal per generar nova despesa del 
Romanent per Despeses Generals liquidat.

De la liquidació de 2015 en resulten les següents magnituds:

Capacitat de Finançament (CF): 170.379
Romanent de Tresoreria Lliure (RTL): 628.100
Romanent compromès (DC): 208.783 

Entenem  per  Romanent  compromès  l’import  del  Romanent  per  Despeses 
General  necessari  per  incorporar  els  compromisos  de  despesa  existents  a 
31/12/2015 al pressupost 2016.

Per obtenir l’import subjecte a les obligacions de l’article 32 de la LO 2/2012, de 
27 d’abril, en relació a la disminució del deute d’acord amb la norma legal cal 
comparar els imports obtinguts amb la capacitat de finançament  i amb el deute 
públic a 31 de desembre de 2015, dades que ja figuren en punts anteriors 
d’aquest informe, i quedar-se amb l’import menor dels 3 citats, un cop efectuats 
els següents ajustos:

- La  CF,  o  el  RTL  si  aquest  és  menor  (que  no  és  el  cas),  ha  de 
disminuir-se en l’import de la despesa pendent d’aplicar al pressupost 
(19.059). Per tant, el resultat seria de 151.320 (170.379-19.059).

- A  continuació,  hauria  de  reservar-se  una  quantia  per  a  garantir  el 
pagament  de  les  obligacions  reconegudes  aplicades  a  tancament  de 
l’exercici.  En  aquest  cas,  les  obligacions  pendents  de  pagament  ja 
superen aquesta quantia (292.739).

En  conseqüència,  l’import  subjecte  a  les  obligacions  de  l’article  32  és  de 
151.320,00 euros.

 



La  mateixa  llei  orgànica  9/2013,  de  20 de  desembre,  de  control  del  deute 
comercial al sector públic, ha incorporat una disposició addicional sisena a la 
llei orgànica 2/2012 referida i complementària al seu article 32.

“  Disposició  addicional  sisena.  Regles  especials  per  al  destí  del  superàvit  
pressupostari.

El  que  disposen  els  apartats  següents  d’aquesta  disposició  addicional  és  
aplicable  a  les  corporacions  locals  en  les  quals  concorrin  aquestes  dues  
circumstàncies:

Que compleixin o no superin els límits que fixi la legislació reguladora de les  
hisendes locals en matèria d’autorització d’operacions d’endeutament.

Que  presentin  en  l’exercici  anterior  simultàniament  superàvit  en  termes  de  
comptabilitat nacional i romanent de tresoreria positiu per a despeses generals,  
una vegada descomptat l’efecte de les mesures especials de finançament que  
s’instrumentin en el marc de la disposició addicional primera d’aquesta Llei.

L’any 2014, als efectes de l’aplicació de l’article 32, relatiu al destí del superàvit  
pressupostari, s’ha de tenir en compte el següent:

Les  corporacions  locals  han  de  destinar,  en  primer  lloc,  el  superàvit  en  
comptabilitat nacional o, si és menor, el romanent de tresoreria per a despeses  
generals  a  atendre  les  obligacions  pendents  d’aplicar  a  pressupost  
comptabilitzades  a  31  de  desembre  de  l’exercici  anterior  en  el  compte  de  
«Creditors per operacions pendents d’aplicar a pressupost», o equivalents en  
els  termes  que  estableix  la  normativa  comptable  i  pressupostària  que  és  
aplicable, i a cancel·lar, amb posterioritat,  la resta d’obligacions pendents de  
pagament  amb  proveïdors,  comptabilitzades  i  aplicades  a  tancament  de  
l’exercici anterior.

En cas que, ateses les obligacions que esmenta la lletra a) anterior, l’import  
assenyalat a la lletra a) anterior es mantingui amb signe positiu i la corporació  
local opti a l’aplicació del que disposa la lletra c) següent, s’ha de destinar, com  
a  mínim,  el  percentatge  d’aquest  saldo  per  amortitzar  operacions  
d’endeutament  que  estiguin  vigents  que  sigui  necessari  per  tal  que  la  
corporació local  no incorri  en dèficit  en termes de comptabilitat  nacional  en  
l’esmentat exercici 2014.

Si complert el que preveuen les lletres a) i b) anteriors la corporació local té un  
saldo positiu de l’import que assenyala la lletra a), aquest es pot destinar a  
finançar inversions sempre que al llarg de la vida útil  de la inversió aquesta  
sigui  financerament  sostenible.  A aquests  efectes  la  llei  determina  tant  els  
requisits formals com els paràmetres que permetin qualificar una inversió de  
financerament sostenible, per a la qual cosa es valora especialment la seva  
contribució al creixement econòmic a llarg termini.

 



Per  aplicar  el  que  preveu  el  paràgraf  anterior,  a  més  és  necessari  que  el  
període mitjà de pagament als proveïdors de la corporació local, d’acord amb  
les dades publicades, no superi el termini màxim de pagament que preveu la  
normativa sobre morositat.

Excepcionalment, les corporacions locals que en l’exercici 2013 compleixin el  
que preveu l’apartat 1 respecte de la liquidació del seu pressupost de l’exercici  
2012, i que a més en l’exercici 2014 compleixin el que preveu l’apartat 1, poden  
aplicar  l’any  2014  el  superàvit  en  comptabilitat  nacional  o,  si  és  menor,  el  
romanent de tresoreria per a despeses generals resultant de la liquidació de  
2012, de conformitat amb les regles que conté l’apartat 2 anterior, si així ho  
decideixen per acord del seu òrgan de govern.

L’import de la despesa feta d’acord amb el que preveuen els apartats dos i tres  
d’aquesta  disposició  no  es  considera  despesa  computable  als  efectes  de  
l’aplicació de la regla de despesa definida a l’article 12.

En relació amb exercicis posteriors a 2014, mitjançant la Llei de pressupostos  
generals  de  l’Estat  es  pot  habilitar,  atenent  la  conjuntura  econòmica,  la  
pròrroga del termini d’aplicació que preveu aquest article.”

En aquest sentit, es verifica que la ràtio de Deute Viu, a la liquidació de 2015 no 
supera el límit del 110% previst en el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals (és el 11%), i que la suma del Romanent per Despesa General 
liquidats,  minorats  pels  capital  pendent  del  passius  financers  associats  als 
Plans d’Ajust aprovats per aquesta entitat són superiors a zero (628.100 euros, 
atès que no hi ha Pla d’Ajust). Per aquest motiu l’entitat no pot acollir-se a la 
Disposició Addicional sisena, i destina l’import subjecte a l’article 32 a garantir 
el  compliment  del  termini  legal  de  pagament  a  proveïdors  d’acord  amb les 
previsions del pla anual de tresoreria, per import de 151.320 euros.

En quant a la resta de romanent superior a la capacitat de finançament, i amb 
els ajustos corresponents,  roman fora de l’aplicació de l’article 32 i  no està 
subjecte a cap altre limitació que les del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals.

L’import del romanent no afectat per l’article 32 de la Llei Orgànica 2/2012 és 
de 248.937 euros, d’acord amb el següent detall:

ROMANENT DESPESES GENERALS 2015 628.100 
Reconeixement DPA 19.059 
Incorporar Romanents 208.783 
Inversió sostenible 0 
No disponible Art 32 151.320 
Reduir deute a llarg 0 
No compromès  248.937 

 



Tanmateix, es fa l’advertiment que és necessària una execució consensuada 
amb el Pla de Tresoreria per donar garantia al compliment en els terminis de 
pagament de la resta d’obligacions previstes.

4.4. Un cop aprovada la liquidació s’haurà de comunicar al Ple de la Corporació 
en la primera sessió que aquest celebri,  d’acord amb el que estableixen els 
articles 193.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat 
pel  Reial  decret  legislatiu  2/2004,  de  5  de  març,  i  90.2  del  Reial  decret 
500/1990, de 20 d’abril.

Així  mateix,  s’haurà  de  remetre  una còpia  d’aquesta  liquidació  als  òrgans 
competents, tant de la Delegació d’Hisenda com de la Comunitat Autònoma.

El que s’informa als efectes procedents tret de millor criteri fonamentat en dret.

Signat electrònicament a Vallromanes al marge en la data que hi figuri.
(SIGNAT AMB FIRMA DIGITAL AVANÇADA)

El secretari-interventor,
Manuel Ramal Mata
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