
	  
INFORME DE SECRETARIA GENERAL 

 
En relació amb la liquidació del Pressupost municipal, i en virtut d’allò establert 
als articles 173 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals, i 3 del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es 
regula el Règim Jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació 
de caràcter estatal, s’emet el següent: 
 

_ 
INFORME 

_ 
Primer.- L’article 191.1 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 de cada exercici es liquidarà quant a la recaptació 
de drets i el pagament d’obligacions el 31 de desembre de l’any natural 
corresponent, quedant a càrrec de la Tresoreria local els ingressos i pagaments 
pendents, segons les seves respectives contraccions. 

_ 
En termes semblants es pronuncia l’article 89.1 del Reial Decret 500/1990, de 
20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 
28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de 
Pressupostos, vigent en tot allò que no contradigui a l’actual Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. 

_ 
 

Segon.- Afegeix l’apartat segon del mateix article 191 que les obligacions 
reconegudes i liquidades no satisfetes l’últim dia de l’exercici, els drets 
pendents de cobrament i els fons líquids a 31 de desembre configuraran el 
romanent de tresoreria de l’Entitat Local. La seva quantificació haurà de 
realitzar-se tenint en compte els possibles ingressos afectats i minorant d’acord 
amb allò que reglamentàriament s’estableixi els drets pendents de cobrament 
que es considerin de difícil o impossible recaptació. 

_ 
  

Tercer.- La liquidació del Pressupost es confeccionarà abans del dia primer de 
març de l’exercici següent, corresponent la seva aprovació al President, previ 
informe de la Intervenció municipal (art. 191.3 i 4 TRLRHL i 89.2 del Reial 
Decret 500/1990). 



	  
__ 
 

Quart.- L’article 90.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 
desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de Pressupostos, estableix que 
de l’aprovació de la liquidació del Pressupost es donarà compte al Consell 
General en la primera sessió que celebri. 

_ 
_ 

Cinquè.- L’article 91 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 
desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de Pressupostos, exigeix que 
es remeti còpia de la liquidació, abans de finalitzar el mes de març, a la 
Comunitat Autònoma i al centre o dependència del Ministeri d'hisenda i 
Administracions Públiques que es determini. 

_ 
 _ 

Sisè.- El tancament i liquidació del Pressupost dels Organismes Autònoms 
dependents del Consorci s’ajustarà a allò previst a l’article 192 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. 

_ 
_ 

Setè.- L’article 93.1 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 
desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de Pressupostos, estableix que 
la liquidació del Pressupost posarà de manifest respecte del 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 pagaments 
realitzats. 

_ 
I respecte del 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 els recaptats nets. 

_ 
_ 

Vuitè.- Per la seva part el mateix article 93.2 estableix que com a conseqüència 
de la liquidació del Pressupost hauran de determinar-se: 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 i el romanent de 
tresoreria, tot això en els termes regulats als articles 94 a 105 del Reial Decret 
500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la 
Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en 
matèria de Pressupostos. 
 
Novè.- Haurà de tenir-se en compte el disposat en l'Ordre EHA/4040/2004, de 
23 de novembre, per la qual s'aprova la Instrucció del model Bàsic de 
Comptabilitat Local, l'Ordre HAP/1782/2013, de 20 de setembre, per la qual 
s'aprova la Instrucció del Model Simplificat de Comptabilitat Local i es modifica 
la Instrucció del Model Bàsic de Comptabilitat Local aprovada per l’Ordre 
EHA/4040/2004, de 23 de novembre o l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de 
setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat 
Local. 

_ 
_ 
Desè.- Per la seva part l’article 3.1 en concordança amb l’article 2.1.c) de la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera, estableix que l’elaboració aprovació i execució dels Pressupostos i 
resta d’actuacions que afectin a les despeses o ingressos es realitzarà en un 
marc d’estabilitat pressupostària, coherent amb la normativa europea, entenent 
l’estabilitat pressupostària com la situació d’equilibri o superàvit estructural. 

_ 
Afegeix l’article 4, en la seva redacció donada per la Llei Orgànica 6/2015, de 
12 de juny, de modificació de la Llei Orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de 
finançament de les Comunitats Autònomes i de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, que les actuacions 
de les Administracions Públiques també estaran subjectes al principi de 
sostenibilitat financera, entenent com a tal la capacitat per finançar 
compromisos de despesa presents i futurs dins dels límits de dèficit, deute 
públic i morositat de deute comercial, conforme a allò establert a aquesta Llei i 
a la normativa europea. Així mateix, per al compliment del principi de 
sostenibilitat financera les operacions financeres se sotmetran al principi de 
prudència financera. 

_ 
 _ 

Onzè.- Estableix l’article 16 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel 
qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, 
d’Estabilitat Pressupostària en la seva aplicació a les Entitats Locals -REP-, 
que la Intervenció Local elevarà al Consell General un informe sobre el 



	  
compliment de l’objectiu d’estabilitat de la pròpia Entitat Local i dels seus 
Organismes i Entitats dependents. L’informe s’emetrà amb caràcter 
independent i s’incorporarà als previstos a l’article 191.3 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. 

_ 
A l’informe es detallaran els càlculs efectuats i els ajustaments practicats sobre 
la base de les dades dels capítols d’1 a 9 dels estats de despeses i ingressos 
pressupostaris, en termes de comptabilitat nacional, segons el sistema Europeu 
de Comptes Nacionals o Regionals. 

_ 
Quan el resultat de l’avaluació sigui d’incompliment, l’Entitat Local remetrà 
l’informe corresponent a l’òrgan competent de la comunitat autònoma que 
exerceixi la tutela financera, en el termini màxim de 15 dies hàbils, comptats 
des de la data en què es doni coneixement al Ple. 

_ 
 

Dotzè.- El principi d’equilibri pressupostari es desprèn de la comparació dels 
capítols 1 a 7 del pressupost de despeses i els capítols 1 a 7 del pressupost 
d’ingressos. L’objectiu d’estabilitat pressupostària s’identificarà amb una 
situació d’equilibri o superàvit. 

_ 
L’incompliment de l’objectiu d’equilibri comportarà l’elaboració d’un pla 
econòmic financer de conformitat amb allò disposat als articles 19 i ss del Reial 
Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de 
Desenvolupament de la Llei 18/2001, d’Estabilitat Pressupostària en la seva 
aplicació a les Entitats Locals -REP-. 

_ 
 _ 

Tretzè.- Contra la Resolució de Presidència que aprovi la liquidació, podrà 
interposar-se recurs potestatiu de reposició davant el President, en el termini 
d’un mes comptat a partir del dia següent a la notificació o publicació de l’acord. 

_ 
També podrà interposar-se alternativament recurs contenciós administratiu 
davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos 
mesos, de conformitat amb allò establert als articles 48, 109.c) i 107.3 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i els articles 8, 10 i 46 de la 
Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciós-
Administrativa. 



	  
_ 

Sense perjudici que els interessats puguin interposar qualsevol altre recurs que 
estimin oportú. 

_ 
A Prats de Lluçanès, a 6 de juliol de 2016 

_ 
 
 _ 

Anna Clària Vila 
Secretària Interventora 

_ 


