DECRET DE L'ALCALDIA
Liquidació del pressupost de l’exercici 2019
14269/2020
Resolució

Fets

1.1 En data 25 de març de 2020 l'alcalde va sol·licitar informe i a la intervenció de la
corporació.
1.2 En data 22 d’abril de 2020 l'interventor va emetre informe sobre el càlcul dels
objectius del compliment del principi d'estabilitat pressupostària, de la regla de la
despesa i del límit del deute de la liquidació del pressupost de l'exercici 2019.

1.4.1. Pressupost de despeses:
1. Exercici en curs:
Pressupost inicial d’ingressos:
Modificacions d’ingressos:
Pressupost definitiu d’ingressos:
Drets reconeguts:
Drets anul·lats:
Devolució d’ingressos:
Recaptació neta:
Drets pendents de cobrament:

20.384.721,61
8.626.158,92
29.010.880,53
22.723.126,22
382.869,56
0,00
22.340.256,66
19.577.132,02
2.763.124,64

2. Exercicis tancats :
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici:
Baixes, rectificacions:
Recaptació:
Drets pendents de cobrament al final de l’exercici:

11.013.572,05
270.440,75
2.354.742,56
8.376.157,08

DEUTORS PENDENT DE COBRAMENT:

11.139.281,72
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1.4 Elaborada la liquidació del pressupost de l'exercici 2019 a 31 de desembre del
mateix exercici, s'obté el següent resultat:

Número: 2020-1007 Data: 25/04/2020

1.3 En data 23 d’abril de 2020 l'interventor va emetre informe sobre el compliment dels
resultats obtinguts a la liquidació.
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Fran Morancho López (1 de 1)
Alcalde
Data Signatura: 25/04/2020
HASH: 397e2960003be638399e94e3c25c01c2

Identificació de l’expedient:
Número d’expedient:
Tràmit:

1.4.2. Pressupost d’ingressos:
1. Exercici en curs:
Pressupost inicial de despeses:
Modificacions de despeses:
Pressupost definitiu de despeses:
Despeses autoritzades
Despeses compromeses
Obligacions reconegudes netes
Despeses ordenades
Pagaments realitzats
Obligacions pendents de pagament:

20.384.721,61
8.626.158,92
29.010.880,53
24.258.469,00
21.871.251,66
20.110.417,87
20.110.417,87
1.760.833,79

0,00
1.476.493,86
8.325,88
1.769.159,67

DRETS RECONEGUTS NETS

OBLIGACIONS

AJUSTOS

RESULTAT

RECONEGUDES NETES

PRESSUPOSTARI

20.371.751,48
1.275.416,86
21.647.168,34
26.088,32
667.000,00
693.088,32

16.733.675,66
3.096.796,07
19.830.471,73
14.000,00
2.026.779,93
2.040.779,93

3.638.075,82
-1.821.379,21
1.816.696,61
12.088,32
-1.359.779,93
-1.347.691,61

I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)
22.340.256,66

21.871.251,66

469.005,00

a. Operacions corrents
b. Operacions de capital
1. Total operacions no financeres (a+b)
c. Actius financers
d. Passius financers
2. Total operacions financeres (c+d)

AJUSTOS:
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses grals.
4. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici
5. Desviacions de finançament positiu de l'exercici

II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5)
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)

1.118.061,16
1.913.033,17
1.031.054,31

2.000.040,02
2.469.045,02
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1.4.3. Resultat pressupostari de l’exercici:

Número: 2020-1007 Data: 25/04/2020

CREDITORS PENDENT DE PAGAMENT:

1.515.847,14
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2. Exercicis tancats :
Obligacions reconegudes s pendents de pagaments a l'inici de
l'exercici:
Baixes, anul·lacions, cancel·lacions:
Pagaments realitzats
Obligacions reconegudes pendents de pagaments al final de
l'exercici:

1.4.4. Romanent de tresoreria:

Existeixen despeses pendents d’aplicació pressupostària (compte 413) per un import
de 513.206,39 d’euros, i els creditors per devolucions d'ingressos (compte 418) són de
845,39 euros.

1.4.5. Romanents de crèdit:
El total de romanents de crèdit ascendeix a 7.139.628,87€. Estan formats pels
romanents d’incorporació obligatòria i voluntària. Els d’incorporació obligatòria com a
ajustos en l'estat del Romanent de tresoreria anterior, a l'epígraf III. Excés de
finançament afectat: 2.260.930,84€
- Incorporació obligatòria: 2.195.334,20euros €
- Incorporació voluntària: la resta de crèdits 4.944.294,67 euros
Dels quals seran compromesos incorporables2.387.217,34 euros
Aquests crèdits d’incorporació voluntària s’incorporaran, si existeixen recursos
suficients, una vegada acordada la distribució del superàvit.
1.5. Càlcul de la capacitat o necessitat de finançament derivada de la liquidació
del pressupost.
L'article 11.4 de la LOEPSF estableix que les corporacions locals han de mantenir una
posició d'equilibri o superàvit pressupostari.
El càlcul de la capacitat o necessitat de finançament en els ens sotmesos a pressupost
s'obté per diferència entre els imports dels capítols 1 a 7 d'ingressos i els capítols 1 a 7
de despeses, prèvia aplicació dels ajustos motivats per la diferència de criteri entre la
comptabilitat nacional i la pressupostària.

DECRET

Per la qual cosa el romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat, seria de
3.297.458,45€.

Número: 2020-1007 Data: 25/04/2020

IMPORTS ANY ANTERIOR 2018
6.165.463,34
11.159.634,17
3.360.506,21
7.653.065,84
146.062,12
4.484.080,52
1.476.493,86
16.768,58
2.990.818,08
67.497,54
90.617,54
158.115,08
12.908.514,53
6.518.085,59
2.260.930,84
4.129.498,10
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COMPONENTS
IMPORTS ANY 2019
1. (+) Fons líquids
6.681.912,30
2. (+) Drets pendents de cobrament
11.346.960,54
(+) del pressupost corrent
2.763.124,64
(+) de pressupostos tancats
8.376.157,08
(+) d'operacions no pressupostàries
207.678,82
3. (-) Obligacions pendents de pagament
4.872.654,20
(+) del pressupost corrent
1.760.833,79
(+) de pressupostos tancats
16.768,58
(+) d'operacions no pressupostàries
3.095.051,83
4. (+) Partides pendents d'aplicació
-56.674,07
(-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva
86.724,56
(+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva
30.050,49
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)
13.099.544,57
II. Saldos de cobrament dubtós
7.092.700,14
III. Excés de finançament afectat
2.195.334,20
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)
3.811.510,23

La liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp per l’exercici 2019
presenta un dèficit per operacions no financeres, el qual una vegada practicats els
ajustos necessaris resulta una capacitat de finançament de 521.447,04 euros.

21.974.329,15
20.157.175,48
1.817.153,67

506.432,36
0,00
8.714,07
0,00
0,00
0,00
21.193.768,95
20.672.321,91
521.447,04

A fi de determinar si l'entitat local, en termes consolidats, compleix amb la Regla de la
Despesa, caldrà comparar l'import màxim establert en la liquidació del 2018 amb aquell
que es desprèn de la liquidació del 2019.
La despesa computable serà la no financera, exclosos els interessos del deute, la part
de la despesa finançada amb fons finalistes procedents d’Administracions Públiques i
transferències vinculades als sistemes de finançament de les Corporacions Locals i +/els ajustos que estableix la “Guia per la determinació de la Regla de la despesa de
l’article 12 de la Llei 2/2012 Orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
per a les Corporacions Locals”, de la IGAE, a la qual aplicarem la taxa de referència de
creixement del PIB a mig termini de l’economia espanyola i, si s’escau, afegirem els
increments normatius amb caràcter permanent (i anàlogament les disminucions de
recaptació avalades per canvis normatius).
Aquest resultat el compararem amb l'obtingut en la liquidació del 2018 a la qual
aplicarem la taxa de referència de creixement del PIB a mig termini de l’economia
espanyola és del 2,7%, aprovada en Acord de Consell de Ministres de 7 de juliol de
2017i, si s’escau, afegirem els increments normatius amb caràcter permanent (i
anàlogament les disminucions de recaptació avalades per canvis normatius).
La liquidació del Pressupost de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp (Comptes
consolidades) per l’exercici 2019 compleix amb la regla de la despesa, ja que el límit
de despesa computable per l’exercici 2019 és inferior al límit de despesa computable
per a l’exercici 2018 incrementat per la taxa de referència del creixement del PIB en
termes totals. Una vegada aplicats els ajustos corresponents a les variacions normatives
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1.6. Compliment de la regla de la despesa

Número: 2020-1007 Data: 25/04/2020

-847.036,00
66.475,80
0,00
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Quadre 1. Càlcul de
l'estabilitat
Ingressos no financers
Despeses no financeres
Superàvit no financer
Ajustos d'ingressos
Recaptació
PTE
Interessos
Ajustos de despeses
Compte 413
Adquis. Pagam. Aplaçat
Interessos
Lísings
Execució d'avals
Aportacions de capital
Ingressos ajustats
Despeses ajustades
Capacitat de finançament

que suposen una variació permanent de recaptació, el marge de compliment és de
726.059,08 Euros

Liquidació
exercici 2018
20.318.386,76
6.772,11

Liquidació
exercici 2019
20.092.638,64
506.432,36

6.772,11

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
506.432,36

0,00
0,00
0,00
0,00

Altres
Despeses no financeres en termes SEC excepte
interessos del deute
-Pagaments per transferències (i altres operacions
internes) a altres ens que integren la Corporació
Local
- Despesa finançada amb fons finalistes
procedents de la Unió Europea o d'altres
Administracions públiques
Unió Europea
Estat
Comunitat Autònoma
Diputacions
Altres Administracions Públiques
- Transferències per fons dels sistemes de
finançament
- Despesa finançada amb superàvit de la
liquidació
Total despesa computable a l'exercici (1)
Taxa de referència de creix. del PIB (2)
Despesa computable incrementada per la taxa de
referència
+ canvis normatius que suposen increments
permanents de la recaptació (3)
- canvis normatius que suposen decrements
permanents de la recaptació (3)

20.325.158,87

20.599.071,00
0,00

2.736.603,13

2.616.683,34

0,00
148.205,69
2.479.438,66
108.958,78
0,00
0,00

0,00
96.231,65
2.055.499,10
464.952,59
0,00
0,00

0,00

0,00

17.588.555,74
2,70%
18.063.446,74

17.982.387,66

645.000,00
0,00
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0,00

Número: 2020-1007 Data: 25/04/2020

0,00
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Concepte
Suma cap.1 a 7 de despeses sense interessos
AJUSTOS (Càlcul despeses no financeres
segons el SEC)
-Venda de terrenys i altres inversions reals.
+/-Inversions realitzades per compte d'un ens local.
+/-Execució d'avals.
+Aportacions de capital.
+/-Assumpció i cancel·lació de deutes.
+/-Despeses realitzades a l'exercici pendents
d'aplicar a pressupost.
+/-Pagaments a socis privats realitzats en el marc de
les Associacions público privades.
+/-Adquisicions amb pagament ajornat.
+/-Arrendament financer.
+Préstecs
-Inversions realitzades per la Corporació local per
compte d'altres Administracions Públiques

a) LÍMIT DE LA REGLA DE LA DESPESA (EX. n-1)
(4)
b) TOTAL DESPESA COMPUTABLE (Exercici n)
(5)
Marge de compliment
% Variació de la despesa computable (5-1/1)

18.708.446,74
17.982.387,66
726.059,08
2,24%

1.7. Anàlisi de l’objectiu de sostenibilitat
1.7.1. Deute públic:
L’article 13.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, únicament defineix un objectiu sectorial i no individual de deute
per al subsector de l’administració local.

El volum de deute viu a 31/12/2019 en termes de percentatge sobre els ingressos
ajustats minorant els ingressos afectats és:

3
4
5
6

Import
20.698.912,29
0,00
20.698.912,29
12.786.138,77
0,00
61,77%

1.7.2. Període mig de pagament
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1
2

Nivell de deute viu
(+) Ingressos liquidats consolidats: ( Cap. 1 a 5)
(-) CCEE, QQUU, Altres..
Total ingressos corrents consolidats ajustats: (12)
Deute viu a 31 de desembre a llarg termini
Deute viu a 31 de desembre a curt termini
Ràtio de deute viu consolidat: (5+6/4)

Número: 2020-1007 Data: 25/04/2020

No es disposa de desenvolupament normatiu que informi de com determinar i aplicar
aquest percentatge. No obstant això, els límits d’endeutament aplicables a cadascuna
de les entitats locals es regulen al TRLRHL, és a dir, el 110% dels ingressos corrents
liquidats consolidats

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
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El PMP del quart trimestre informat al MINHAP ha estat de 27,06 en termes consolidats.

• 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.

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 2019.
2. Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació en la primera sessió que se celebri.
3. Trametre la liquidació al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya
i al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
L’Alcalde,
Fran Morancho López
Document signat electrònicament al marge.
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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.
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5. Atesa 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.

Número: 2020-1007 Data: 25/04/2020

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.

