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Informe relatiu a l’aprovació de la Liquidació del Pressupost de l’exercici 2014.

INFORME D’ INTERVENCIÓ

1. ASSUMPTE

Informe preceptiu de la liquidació del pressupost de l’exercici 2014

2. ANTECEDENTS 

D’acord amb l’article 191 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel  
que  s’aprova  el  Text  refós  de  la  Llei  d’hisendes  locals,  el  Pressupost  es 
liquidarà el 31 de desembre, quedant a càrrec de la Tresoreria els ingressos i  
pagaments pendents. Tanmateix, l’art. 89 del RD 500/1990 diu literalment que: 
“el  tancament  i  la  liquidació  dels  Pressupostos  de  l’Entitat  Local  i  dels 
Organismes autònoms d’ella dependents s’efectuarà, en quant a la recaptació 
de drets i pagament d’obligacions, el 31 de desembre de l’any natural”.

La liquidació del Pressupost s’haurà de confeccionar abans del primer de març 
de l’exercici següent, tal i com determinen els articles 191.3 del text refós de la 
llei de les hisendes locals i 89.2 del RD 500/1990. 

Finalment  el  President  de  l’Entitat  Local,  previ  informe  de  la  Intervenció, 
aprovarà la liquidació del Pressupost de l’entitat local i de les liquidacions dels 
Pressupostos  dels  Organismes  autònoms  d’ella  dependents  (90.1.  RD 
500/1990), donant-ne compte al Ple en la primera sessió que se celebri (art.  
193.4 del TRLHL i 90.2 RD 500/1990).

2.1. Presentada la liquidació del pressupost, s’ha obtingut el resultat següent:

2.1.1. Respecte al pressupost de despeses: 

1. Exercici en curs 
  
Pressupost inicial de despeses...............48.782.413,16
Modificacions de despeses.....................22.266.854,60
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Pressupost definitiu de despeses............71.049.267,76
Despeses autoritzades............................63.848.052,53
Despeses compromeses.........................53.542.637,70
Obligacions reconegudes........................48.392.842,97
Operacions de corrent 41.274.975,42
Operacions de no corrent   7.117.819,81
Pagaments ordenats...............................42.468.129,97
Pagaments realitzats...............................42.468.129,97
Reintegrament de pagaments.................                0,00
Pagaments líquids...................................42.468.129,97
Obligacions pendents de pagament........  5.924.713,00

2.Exercicis tancats

Obligacions reconegudes pendents de
 pagament a l’inici de l’exercici................7.607.244,58
Rectificació saldo inicial obligacions.......          188,67
Pagaments realitzats...............................7.703.004,21
Obligacions reconegudes pendents de
 pagament al final de l’exercici................       1.108,70

TOTAL DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT: 5.925.821,70€ 
 

2.1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:

1.Exercici en curs

Pressupost inicial d’ingressos.................48.813.627,16
Modificacions d’ingressos........................22.266.854,60
Pressupost definitiu d’ingressos..............71.080.481,16
Drets reconeguts totals............................56.927.565,19
Drets anul·lats..........................................  1.309.009,67
Drets reconeguts nets.............................55.618.555,52

Operacions de corrent 50.727.714,43
Operacions de no corrent   4.890.841,09

Drets recaptats........................................45.714.296,36
Devolució d’ingressos..............................     597.393,67
Recaptació líquida...................................45.116.902,69
Drets pendents de cobrament.................10.501.652,83

2.Exercicis tancats

Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici 19.167.763,85
Drets anul.lats..........................................   1.189.655,34
Drets recaptats........................................   7.572.858,80
Drets pendents de cobrament al final de l’exercici 10.442.802,11

TOTAL DE DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT: 20.944.454,94€



2.1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:

+ Drets reconeguts nets. Capítols I a V.......................................   50.727.710,65
- Obligacions reconegudes netes. Capítols I a IV......................... 41.274.975,42
_______________________________________________________________
(a) Operacions corrents...................................................................9.452.735,23

+ Drets reconeguts nets. Capítols VI i VII........................................1.690.841,09
- Obligacions reconegudes netes. Capítols VI i VII..........................3.917.819,81
_______________________________________________________________
(b) Operacions de capital................................................................-2.226.978,72

1. TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (a+b) ..................      7.225.756,51

+ Drets reconeguts nets. Capítol VIII..............................................................0,00
- Obligacions reconegudes netes. Capítol VIII...............................................0,00
_______________________________________________________________

2. ACTIUS FINANCERS.................................................................................0,00

+ Drets reconeguts nets. Capítol IX...............................................3.200.000,00
- Obligacions reconegudes netes. Capítol IX.................................3.200.047,74
_______________________________________________________________

3. PASSIUS FINANCERS............................................................................-47,74

4. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI (1+2+3)..........7.225.708,77

5. AJUSTOS AL RESULTAT PRESSUPOSTARI

-  Desviacions positives de finançament........................................4.073.322,57
+ Desviacions negatives de finançament.......................................1.601.813,44
+ Despeses finançades Romanent Tresoreria desp. Generals..........................

6. RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (4-5).......................4.754.199,64

Tal i com estableix l’article 97 del Reial Decret 500/90, el resultat pressupostari 
s’ha d’ajustar, d’una banda, amb les obligacions finançades amb romanent de 
tresoreria  per  a  despeses  generals,  i  d’una  altra,  amb  les  diferències  de 
finançament derivades de les despeses amb finançament afectat. L’Ajuntament 
de Figueres no porta un manteniment de projectes de finançament afectat de 
manera individualitzada. També ha incorporat romanents de crèdit en els últims 
exercicis sense tenir un romanent líquid de tresoreria positiu per finançar-los, 
afectant-los a ingressos sense complir els requisits establerts al TRLHL. Es fa 
dificil  tenir  constància  de  la  realitat  del  romanent  de  tresoreria  per  a 
finançament afectat. Aquestes incorporacions de romanents de crèdit afectant-
los  artificialment  provoquen  que  sigui  obligatori  anar  incorporant-los  en 



successius  exercicis.  No  s’ha  pogut  obtenir  evidència  de  la  realitat  del 
finançament afectat en els últims exercicis.

2.1.4. Romanents de crèdit:

Els romanents de crèdit totals són de 22.656.424,79 €.

Cal tenir en compte que segons disposa l’article 175 del TRLHL els crèdits per  
a despeses que l’últim dia de l’exercici  pressupostari  no estiguin afectats al  
compliment d’obligacions ja reconegudes quedaran anul·lats de ple dret, amb 
les excepcions previstes en l’article 182 del mateix text refós, que és podran 
incorporar  a  l’exercici  següent,  sempre  que  hi  hagi  suficients  recursos 
financers:

- Els crèdits que derivin de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, així  
com transferències de crèdit que hagin estat autoritzats en l’últim trimestre 
de l’exercici.

- Els crèdits que estiguin compromeses
- Els crèdits per operacions de capital (capítol 6, 7, 8 i 9)
- Els crèdits autoritzats en funció de l’efectiva recaptació de drets afectats

Els crèdits que emparin projectes amb finançament afectat hauran d’incorporar-
se de forma obligatòria.

2.1.5. Romanent de tresoreria:

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

+ DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT 
AL FINAL DE L’EXERCICI:   20.476.338,97 € 
De pressupostos d’ingressos. Exercici corrent   10.501.652,83 € 
De pressupostos d’ingressos. Pressupostos tancats   10.442.802,11 € 
D’altres operacions no pressupostàries        278.975,57 € 
- Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva -      747.091,54 € 
       

-CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT 
AL FINAL DE L’EXERCICI     8.056.862,90 € 
De pressupostos de despeses. Exercici corrent     5.924.713,00 € 
De pressupostos de despeses. Pressupostos tancats             1.108,70 € 
D’altres operacions no pressupostàries     2.131.949,02 € 
-Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva -              907,82 € 

+ FONS LÍQUIDS A TRESORERIA 
A FINALS DE L’EXERCICI     9.871.423,25 € 



= ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL: 22.290.899,32 €
  

- DESVIACIONS POSITIVES DE 
FINANÇAMENT ACUMULADES   14.608.620,78 € 
- SALDO DE DUBTÓS COBRAMENT      4.677.235,40 € 
ROMANENT DE TRESORERIA PER
 DESPESES GENERALS 3.005.043,14 €

D’acord  amb  l’article  101.1  RD  500/1990  i  la  Regla  83.2  de  la  ICAL,  el 
Romanent de Tresoreria s’obté de la suma dels fons líquids de Tresoreria més 
els  drets  pendents  de  cobrament,  deduint  les  obligacions  pendents  de 
pagament.

Els deutors pendents de cobrament totals són 20.944.454,94€, resultant dels 
deutors  del  pressupost  d’ingressos  de  l’exercici  corrent  (10.501.652,83  €), 
d’exercicis  tancats  (10.442.802,11  €),  d’  ingressos  pendents  d’aplicació 
(747.091,54 €) i deutors per operacions no pressupostàries (278.975,57 €).

Els creditors pendents de pagament ascendeixen a 8.056.816,57 €, dels quals 
5.924.713,00  €  corresponen  als  creditors  del  pressupost  de  despeses  de 
l’exercici corrent; 1.108,70 € a exercicis tancats i 2.131.902,69 € d’operacions 
no pressupostàries.

Existeixen  pagaments  pendents  d’aplicació  definitiva  a  final  d’exercici  per 
import  de  907,82  €  que  tenen  un  efecte  disminuïdor  de  les  obligacions 
pendents de pagament. .

Cal  tenir  en  compte  que  s’ha  dotat  una  provisió  per  saldos  de  dubtós 
cobrament després d’haver analitzat els conceptes i l’antiguitat dels mateixos 
sobre la base de càlcul següent:

Seguint el criteri iniciat en la liquidació de l’exercici 2013, s’adopten els criteris 
recomanats pel Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Anys Base de càlcul % de provisió Import de provisió
2013 2.512.198,38€ 25 % 628.049,60€
2012 2.337.349,03€ 25 % 584.337,26€
2011 1.860.478,57€ 50 % 930.239,29€
2010 1.594.254,66€ 75 % 1.195.691,00€
2009 815.402,54€ 75 % 611.551,91€

2008 i anteriors 727.366,36€ 100 % 727.366,36
TOTAL 4.677.235,40€

El  Romanent  de  tresoreria  total  ascendeix  a  22.290.899,32€.  Cal  tenir  en 
compte  que  es  va  sol·licitar  un  préstec  de  3.200.000  euros  per  eixugar  el  
romanent de tresoreria el qual està composat per 14.608.620,78€ de romanent 
afectat a despeses amb finançament afectat, que es correspon amb l’import de 
les desviacions positives,  per aplicacions pressupostàries i  acumulades dels 



projectes  amb finançament  afectat  i  de  4.677.235,40€ de saldos de dubtós 
cobrament. La diferència positiva 3.005.043,14€ és romanent de tresoreria per 
a despeses generals. Aquesta quantitat s’utilitzarà per finançar la incorporació 
de romanents de crèdit que compleixin els requisits establerts al TRLRHL per a 
poder-se incorporar

En  virtut  de  l’establert  a  l’art  104.4  RD 500/1990,  podem afirmar  que  s’ha 
obtingut un romanent de Tresoreria POSITIU.

2.1.6. Estalvi net 

D’acord amb allò que estableix l’article 53 del  RDL 2/2004,  es procedeix al 
càlcul de l’estalvi net de l’exercici:

+ Ingressos corrents (cap. 1 a 5) 50.727.714,43€
- Obligacions reconegudes (Cap. 1, 2, 4) 40.593.496,81€  
ESTALVI NET BRUT   10.134.213,84€
- Anualitat teòrica     0,00 € 
ESTALVI NET PREVI  10.134.213,84€
+ Obligacions reconegudes finançades amb 
romanent líquid de tresoreria (Cap. 1, 2, 4) 0,00€
ESTALVI NET AJUSTAT 10.134.213,84€

Endeutament financer: DEUTE VIU A 31.12.2014

Ingressos corrents nets (cap. 1 a 5) (1) 50.727.714,43€
Capital viu préstecs a llarg termini 32.464.755,79€  
Capital viu préstecs a curt termini   2.000.000,00€
TOTAL ENDEUTAMENT (2 34.464.755,79€ 
RATI DEUTE VIU (2/1) 67,94% (<75%)

2.1.8. Compliment dels criteris d’estabilitat pressupostària

Així mateix, cal analitzar el compliment del principi d’estabilitat pressupostària 
en els termes establerts a l’art. 19 del RDL 2/2007, 28 de desembre, pel que 
s’aprova  el  text  refós  de  la  llei  general  d’estabilitat  pressupostària  i  el  RD 
1463/2007,  2  de  novembre,  pel  que  s’aprova  el  Reglament  de 
desenvolupament  de  la  mateixa,  segons  el  qual  s’entén  per  estabilitat 
pressupostària la situació d’equilibri o de superàvit, computada al llarg del cicle 
econòmic,  en  termes  de  capacitat  de  finançament  d’acord  amb la  definició 
continguda en el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals.

Per tant, l’anàlisi de les dades a 31-12-2014 és el següent:

DRETS RECONEGUTS NETS OBLIGACIONS RECONEGUDES



C
A
P

DENOMINACIÓ IMPORT C
A
P

DENOMINACIÓ IMPORT

1 Impostos directes 21.164.989,85 1 Despeses 
personal

14.765.864,5
2

2 Impostos indirectes 240.835,29 2 Desp.corrents b. 
i s.

20.674.352,2
2

3 Taxes i altres 
ingressos

15.116.768,48 3 Despeses 
financeres

681.478,61

4 Transf. corrents 14.117.375,05 4 Transf. corrents 5.153.280,07
5 Ingressos 

patrimonials
87.745,76

6 Alienació d’inv. 
reals

89.027,65 6 Inversions reals 3.247.769,33

7 Transf. De capital 1.601.813,44 7 Transf. De 
capital

670.050,48

TOTAL 52.418.555,52 TOTAL 45.192.795,2
3

Tal com s’observa la liquidació de la corporació es troba en una posició de 
superàvit (7.225.760,29 €), computada en termes de capacitat de finançament 
d’acord  amb  la  definició  continguda   en  el  Sistema  Europeu  de  Comptes 
Nacionals i Regionals.

Aquesta entitat SI compleix amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària.

2.1.9. Compliment de la regla de la despesa

COMPLIMENT DE LA REGLA DE LA DESPESA
    

DESPESA 
MÀXIMA 

COMPUTABLE 
ANY n DEFINITIVA

TOTAL DESPESA 
COMPUTABLE ANY n 

COMPLIMENT REGLA DE 
DESPESA PRESSUPOST ANY 

n

  COMPLEIX NO COMPLEIX
41.429.385,15 43.543.168,60  -2.113.783,45

La liquidació del pressupost de l’any 2014 NO compleix la regla de la despesa, 

Aquesta corporació té un vigent un pla econòmic-financer aprovat per Ple de la 
corporació en data 18 de juliol de 2014.

3. FONAMENTS DE DRET

3.1.  L’article  191  del  Text  refós  de  la  Llei  39/1988,  de  28  de  desembre, 
reguladora  de  les  hisendes  locals,  i  l’article  89  del  Reial  decret  500/1990 
regulen el moment de tancament i la liquidació del pressupost.

L'article 191.3 del Text refós de la Llei  39/88 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 aplicació 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.  L’article  165.1  del  Text  refós  2/2004  de  la  Llei  39/1988,  de  28  de 
desembre,  reguladora  de  les  hisendes  locals,  estableix  que  el  pressupost 
general atendrà el compliment del principi d’estabilitat en els termes previstos a 
la LGEP.

Les entitats locals, d’acord amb l’article 19 de la LGEP, en l’àmbit de les seves 
competències,  ajustaran  els  seus  pressupostos  al  compliment  de  l’objectiu 
d’estabilitat  pressupostària  entès  com  la  situació  d’equilibri  o  superàvit 
computada al llarg del cicle econòmic, en termes de capacitat de finançament 
d’acord  amb  la  definició  continguda  en  el  Sistema  Europeu  de  comptes 
nacionals i regionals. 

3.5. L’article 22 de la LGEP estableix que les entitats locals que no hagin assolit 
l’objectiu  d’estabilitat  pressupostària  previst  a  l’article  19  de  la  mateixa  llei 
hauran d’elaborar,  en el  termini  dels  tres mesos següents a l’aprovació del  
pressupost en situació de desequilibri,  un pla economicofinancer corrector a 
mitjà termini. Aquest pla serà sotmès a l’aprovació  del  Ple de la corporació i  
tramès al Ministeri d’Hisenda perquè en faci el seguiment.

3.6. Apartats dos i tres de l’article 14 del Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de  
maig, pel qual s’adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit  
públic.

4.CONCLUSIONS

4.1. 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 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de las hisendes locals, 

en matèria de pressupostos.

4.2.  El  pressupost  general  liquidat  sí  s’ajusta  al  compliment  de  l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària d’acord amb l’article 19 de la LGEP.

4.3. S’informa favorablement sobre l'aprovació de la liquidació del pressupost 
de l'exercici de 2014. 

Això és tot el que el sotasignat pot informar segons el seus coneixements, que 
sotmet  a  raonament  tècnic  més  ben  fonamentat,  als  informes  dels  serveis 
jurídics i al millor criteri de la Corporació.

Figueres, el dia que es signa aquest document

La Interventora 
Municipal
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