Informe sobre liquidació del Pressupost
_
Amb motiu de l’aprovació de la liquidació del Pressupost de l’exercici 2016, en
compliment d’allò previst 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, per la Interventora que subscriu, 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.
_
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 a l’Alcalde, 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 Ple en la
primera sessió que celebri.
_
Cinquè.- En el marc i amb els límits establerts als articles 140 i ss de la
Constitució Espanyola i a la legislació bàsica de l’Estat, correspon a les
Comunitats Autònomes el seguiment de la legalitat dels actes i acords locals en
matèria econòmic financera.
_
A tal efecte, les Entitats Locals hauran de remetre a l’òrgan competent per raó
de la matèria, els seus pressupostos, liquidacions, els acords d’imposició de
tributs locals i la resta de documentació comptable financera, en els termes
establerts a la legislació bàsica de l’Estat i en la desenvolupament que, si escau,
pogués dictar la corresponent Comunitat Autònoma.
_
En els mateixos termes 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.
_
En aquest sentit, l'article 193.5 del TRLRHL disposa que haurà de remetre's
còpia de la liquidació dels pressupostos a l'Administració de l'Estat i a la
comunitat Autònoma abans de finalitzar el mes de març, i que la falta de remissió
en els terminis indicats facultarà a l'Administració per utilitzar com a actuals, a
qualsevol efecte, les dades que conegui relatius a l'Ajuntament.
_
Cal assenyalar que l'article 36 de la Llei 2/2011, de 4 de març, d'Economia
Sostenible, assenyala, en el seu apartat 1, que si s'incompleix l'obligació de
remetre al Ministeri d'Economia i Hisenda tota la informació relativa a la liquidació
dels seus respectius pressupostos de cada exercici, la Direcció general de
Coordinació Financera amb les Comunitats Autònomes i amb les Entitats Locals
procedirà a retenir a partir del mes de setembre de l'exercici següent al que

correspongui aquella liquidació, i fins que es produeixi la citada remissió, l'import
dels lliuraments mensuals a compte de la participació en els tributs de l'Estat.
_
Sisè.- El tancament i liquidació del Pressupost 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 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.- De la liquidació del Pressupost General de l’any 2015, en virtut d’allò
disposat a 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, es posa de
manifest el següent:

_
Resultat Pressupostari:
DRETS REC.
NETS
506.427,41
0,00
506.427,41
0,00
0,00
506.427,41

Operacions corrents (C.1 a 5)
Altres no financers (C. 6 i 7)
Total no financer
Actius financers (C. 8)
Passius financers (C.9)
Resultat no ajustat
Crèdits gastats finançats amb
Romanent
Desviació de finançament negativa de l'exercici
Desviació de finançament positiva de l'exercici
Resultat pressupostari ajustat

OBLIGACIONS REC.
NETES
521.397,21
0,00
521.397,21
0,00
0,00
521.397,21

TOTAL

-14.969,80

-14.969,80
0,00
0,00
0,00
-14.969,80

_
Onzè.- De conformitat amb el previst en els articles 93.2.b), 96 i 97 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, i 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 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, segons correspongui, el resultat
pressupostari vindrà determinat per la diferència entre els drets pressupostaris
liquidats i les obligacions pressupostàries reconegudes en aquest període,
prenent per al seu càlcul els seus valors nets, és a dir, deduïdes les anul·lacions
que en unes o uns altres s'han produït durant l'exercici, sense perjudici dels
ajustos que hagin de realitzar-se.
_
_
Dotzè.- Els romanents de crèdit o saldos de crèdit no afectats al compliment
d’obligacions reconegudes, ascendeixen a un total de 628.086,69€ per
l'ajuntament i 167.051,95€ pel Consorci del Lluçanès.
_8
_
Tretzè.- El romanent de tresoreria previst a l’article 93.2.d) 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, es calcula de conformitat amb allò previst a l’article 101, i
ascendeix a 167.051,95 €, segons es desprèn del següent detall:
_
Romanent de Tresoreria:
Romanent per despeses generals
Romanent de tresoreria total
Saldos de dubtós cobrament
Excés de finançament afectat
Per finançar desp. corrent
Per finançar desp. Cap. No Fin.
Per finançar desp. C 8 i 9
No definida destinació
Romanent per despeses generals

2015
292.968,00
74.184,23
28.000,00

2016
276.948,20
74.518,84
28.000,00

28.000,00
0

28.000,00
0

190.783,77

167.051,95

_
Catorzè.- En el cas de liquidació del Pressupost amb romanent de tresoreria
negatiu, el Ple o l’òrgan competent de l’Organisme Autònom, segons
correspongui, hauran de procedir, a la primera sessió que celebrin, a la reducció
de despeses del nou Pressupost per quantia igual al dèficit produït, en els termes
regulats a l’article 193 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.

_
_
Quinzè.- Consta a l’expedient administratiu el preceptiu informe emès per
aquesta Intervenció municipal, d’avaluació del compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària previst a 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, de 12 de desembre, d’Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a
les entitats locals.
Santa Creu de Jutglar, 24 de març de 2017.
Anna Clària Vila
Secretària Interventora

