
  

  

 
INFORME D’INTERVENCIÓ 

 
 
 

 
IDENTIFICACIÓ: Aquest informe és preceptiu i s’emet en relació amb la Liquidació del 
Pressupost de l’Ajuntament de Cabrils, corresponent a l’exercici 2019. 
 

 
 
 
NORMATIVA APLICABLE 
 

 Articles 48 a 55, 191 a 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 
(TRLRHL). 

 Articles 89 a 105 del Reial Decret 500/1990 de 20 d’abril, pel qual s’aprova el 
Reglament en matèria de pressupostos de les entitats locals (RPEL). 

 Llei Orgànica d’Estabilitat pressupostària, 2/2012 de 27 d’abril (LOESPSF) 

 Reial Decret 1463/2007 de 2 novembre, pel qual s’aprova el reglament en 
matèria d’estabilitat pressupostària aplicable als ens locals (en allò que no 
s’entengui derogat per la LOESPSF). 

 Ordre HAP/1781/2013, de 2 de setembre, per la qual s’aprova la Instrucció del 
model normal de comptabilitat local, que entrà en vigor l’1/01/2015. 

 Ordre ECF/138/2007 de 27 d’abril sobre procediments en matèria financera 
dels ens locals. 

 Altra normativa aplicable a la matèria. 
 
 
CONSIDERACIONS JURIDICO-ECONÒMIQUES 
 
Primer.- Aprovació de la Liquidació. 
 
L’article 191.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei Regulara de les Hisendes Locals, estableix que les Entitats Locals hauran de 
confeccionar la liquidació del seu Pressupost abans del primer de març de l’exercici 
següent. En aquest expedient, per tant, no s’ha pogut complir aquesta exigència legal. 
 
 
Segon.- Pressupost inicial 
 
La liquidació del Pressupost s’ha realitzat sobre un pressupost inicial de 9.195.961,60 
euros i un pressupost definitiu 16.102.836,35 euros tant de despeses com d’ingressos. 
 
Tercer.- Resultat pressupostari: 
 
Presentada la Liquidació del Pressupost 2019, s’ha obtingut el resultat següent: 
 
Respecte al pressupost de despeses:  



  

  

EXERCICI CORRENT   

Crèdits inicials  9.195.961,60 
Modificacions de crèdits 6.906.874,75 
Crèdits definitius 16.102.836,35 
Obligacions reconegudes netes 10.339.676,69   
Pagaments realitzats 9.892.524,22 
Pendent de pagament exercici corrent 447.152,47 
Romanents de crèdit 5.763.159,66 

EXERCICIS TANCATS   

Obligacions pendents de pagament a 01/01/2019 1.158.473,32 
Modificacions saldo inicial i anul·lacions 0 
Total obligacions 1.158.473,32 
Prescripcions 0,00 
Pagaments realitzats     873.812,64 
Obligacions pendents de pagament a 31/12/2019 284.660,68    

  
TOTAL OBLIGACIONS RECONEGUDES 
PRESSUPOSTÀRIES PENDENTS DE PAGAMENT 731.813,15 
(exercici corrent i exercicis tancats)  
 
 Respecte al pressupost d’ingressos: 
 

EXERCICI CORRENT   

Previsions inicials d'ingressos 9.195.961,60 
Modificacions de previsions 6.906.874,75 
Previsions definitives d'ingressos 16.102.836,35 
Drets reconeguts nets 10.637.747,87 

Devolucions d'ingressos 
                

200.664,17 
Recaptació neta  9.201.417,42 
Drets pendents de cobrament exercici corrent 1.436.330,45 

EXERCICIS TANCATS   

Drets pendents de cobrament a 01/01/2019 3.881.436,08 
Modificacions saldo inicial 0,00 
Drets anul·lats 125.667,77 
Recaptació 1.274.813,55 
Drets pendents de cobrament a 31/12/2019 2.480.954,76 

  
  
TOTAL DRETS PRESSUPOSTARIS PENDENTS DE 
COBRAMENT 3.917.285,21 
(pressupost corrent i pressupostos tancats)  
 
Resultat pressupostari de l’exercici: 
 
Els articles 97 i 98 del R.D 500/90 i la ICL, defineixen en l’àmbit normatiu, el resultat 
pressupostari, al disposar que vindran determinats per la diferència entre els drets 
pressupostaris liquidats i les obligacions pressupostàries liquidades en el període, 
sens perjudici dels ajustaments que han de realitzar-se en funció de les desviacions de 
finançament derivades de les despeses amb finançament afectat i dels crèdits de 
despeses corresponents a modificacions pressupostàries finançades amb romanent 
líquid de tresoreria. 



  

  

 

CONCEPTES DRETS  OBLIGACIONS  AJUSTAMENTS RESULTAT  
  RECONEGUTS RECONEGUDES     
   NETS  NETES   PRESSUPOSTARI 

a) Operacions corrents 
       

10.419.404,94 8.617.392,49    
b) Altres operacions no 
financeres 218.342,93 1.422.927,17    
          
1. Total operacions no 
financeres (a)+b)) 10.637.747,87 10.040.319,66    
2. Actius financers 0 0    
3. Passius financers 0 299.357,03    
          
RESULTAT 
PRESSUPOSTARI DE 
L'EXERCICI 10.637.747,87 10.339.676,69   298.071,18 
          
AJUSTAMENTS         
4. Crèdits gastats 
finançats amb romanent 
de       2.020.470,66  
tresoreria per a despeses 
generals        
5. Desviacions de 
finançament negatives de 
l'exercici      455.060,92  
6. Desviacions de 
finançament positives de 
l'exercici      -266.601,34 
         
RESULTAT 
PRESSUPOSTARI 
AJUSTAT       2.507.001,42 

 
El resultat pressupostari ajustat de l’exercici 2019 és positiu per un import de 
2.507.001,42  euros.  
 
Els ajustaments realitzats sobre el resultat pressupostari són els següents: 
 

 Les obligacions reconegudes derivades de modificacions de crèdit finançades 
amb romanent líquid de tresoreria per despeses generals ajusten a l’alça el 
resultat pressupostari, ja que aquest ajustament es duu a terme per evitar el 
dèficit fictici que suposa el fet que la utilització del romanent líquid de tresoreria 
per despeses generals d’anys anteriors per finançar despesa de l’exercici que 
es tanca no genera cap reconeixement de dret. En el cas de l’exercici 2019, 
aquest ajustament puja la quantitat de 2.020.470,66 euros. 
 

  Les desviacions de finançament negatives imputables a l’exercici 2019 ajusten 
a l’alça el resultat pressupostari per tal d’eliminar el dèficit fictici que es 
produeix quan els ingressos afectats es reben més lentament del ritme al qual 



  

  

es van executant les despeses amb finançament afectat. L’any 2019, aquest 
ajustament és de 455.060,92 euros. 

 

 Les desviacions de finançament positives imputables a l’exercici 2019 ajusten a 
la baixa el resultat pressupostari per tal d’eliminar el superàvit fictici que es 
produeix quan els ingressos afectats es reben més ràpidament del ritme al qual 
es van executant les despeses amb finançament afectat. L’any 2019 aquest 
ajustament puja la quantitat de 266.601,34  euros. 

 
 
Quart.- Romanent de tresoreria: 
 
El Romanent de Tresoreria, s’ha calculat, en compliment de l’establert en l’article 101 
del RD 500/1990, per la diferència entre els deutors pendents de cobrament i els 
creditors pendents de pagament, tant de l’exercici corrent, com dels exercicis tancats i 
no pressupostaris, i les existències de tresoreria, essent la seva composició: 
 

1. Fons líquids  +9.211.755,41 

2. Drets pendents de cobrament  
  

+4.526.424,55 
    de pressupost corrent 1.436.330,45  
    de pressupostos tancats 2.480.954,76  
    d'operacions no pressupostàries 609.139,34  
    
3. Obligacions pendents de pagament  -2.292.514,99 
    de pressupost corrent 447.152,47  
    de pressupostos tancats 284.660,68  
    d'operacions no pressupostàries 1.560.701,84  
    
4. Partides pendents d’aplicació        -103.689,57 
     -cobraments realitzats pendents d’aplicació  -127.134,19  
     +pagaments realitzats pendents d’aplicació     23.444,62  
   
   
I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL  11.341.975,40 
    
II. Saldos de dubtós cobrament  -1.785.562,61 
    
III. Excés de finançament afectat  -905.886,33   
    

IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A  8.650.526,46 

     DESPESES GENERALS.   

 
  
Anàlisi del Romanent de tresoreria 
 
El romanent de tresoreria total a 31/12/2019 és positiu. 
 
El romanent de tresoreria total es desglossa en 2 parts: 
 

 El Romanent de Tresoreria per despeses amb finançament afectat, que equival 
a l’excés de finançament afectat i és la suma de les desviacions de 



  

  

finançament positives, acumulades i parcials per agents de finançament de les 
despeses amb finançament afectat. L’any 2019 aquesta magnitud ha estat de 
905.886,33 euros. Aquesta quantitat no és de lliure disposició ja que es destina 
a finançar la incorporació dels romanents de crèdit de les despeses amb 
finançament afectat que l’han generat. Aquest romanent de tresoreria per 
despeses amb finançament afectat apareix pel fet que, en determinades 
despeses amb finançament afectat que afecten a més d’un exercici, s’han 
reconeguts drets pels ingressos afectats però encara no s’ha executat la 
totalitat de la despesa.  

 

 El Romanent de Tresoreria per a despeses generals, per un import de 
8.650.526,46 euros. 

 
 
La Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial al sector 
públic, va incorporar una Disposició addicional sisena a la llei orgànica 2/2012, de 
27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF) sobre regles 
especials per al destí del superàvit pressupostari. 
 
El Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer 
front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, facultava les entitats locals a destinar 
el superàvit pressupostari corresponent a l’any 2019 a despeses  de l’àmbit de Serveis 
Socials, prèvia aplicació de les regles contingudes en la Disp. Ad. 6a. de la LOEPSF. 
En aquest sentit, el Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de març, pel que s’adopten 
mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-
19, va matisar que aquest import serà com a màxim del 20 % del saldo possitiu definit 
a la lletra c) de l’apartat 2 de l’esmentada Disp. Ad. 6ª.  
 
 
Saldos de dubtós cobrament 
 
Els saldos de dubtós cobrament es refereixen als drets reconeguts d’impossible o 
difícil recaptació. Han estat indicats saldos de dubtós cobrament per import de 
1.785.562,61 euros, en compliment del que estableixen els articles 191.2 del TRLHL i 
103 del RD 500 
 
Fer constar, que aquesta provisió per possibles insolvències s’ha dotat amb criteris 
més restrictius que els establerts a la normativa esmentada amb independència de la 
naturalesa i del deutor, a diferència d’anys anteriors, en que no es tenien en compte 
els saldos pendents de cobrament de previsible realització a curt termini. 
 
El detall de la dotació dels saldos de dubtós cobrament de l’any 2019 s’adjunta a 
l’expedient en un document específic. 
 
Desviacions de finançament 
 
El detall de les desviacions de finançament en despeses amb finançament afectat, es 
posa de manifest a través de l’estat de desviacions que figura a l’expedient.  
 



  

  

 
 
 
 

Cinquè.- Endeutament 
 
En el decurs de l’exercici 2019 no s’ha concertat cap operació de crèdit, atesa la 
voluntat de l’Ajuntament de Cabrils de reduïr l’endeutament municipal..  
 
a) Estalvi net a 31/12/2019 

 
 

 

RÀTIO LEGAL ESTALVI NET  

Estalvi Net 2.188.710,07 
Ingressos corrents liquidats 10.419.404,94 
Ràtio legal d’estalvi net 21,01% 
  

    
L’estalvi net és positiu i representa un 21,01 % respecte els ingressos corrents 
liquidats.  
 
 

b) Deute viu a 31-12-2019 

 

Capital viu a 31/12/2019 1.577.955,52 

Avals concedits 1.494.000,00 

Ingressos corrents liquidats 10.405.129,95 

Ràtio de capital viu respecte 
ingressos corrents liquidats 29,52% 

 
La ràtio legal màxima que es preveu, amb caràcter general, per a situar‐se en règim 
d’autorització a efectes de tutela financera, és el 75%, d’acord amb la previsió feta per 
la disposició final 31 de la Llei 17/2012, de 27 de desembre. 
 
La resta d’operacions financeres a llarg termini, es poden concertar en les condicions 

CÀLCUL ESTALVI NET 
 

DATA DE REFERÈNCIA 31/12/2019 

  

(+) Ingressos corrents (1 – 5)  10.419.404,94 

(-) Ingressos corrents afectats a despeses 
de capital. 

      (14.274,99) 

(-) Despesa corrent no financera (8.871.526,81) 

(-) Anualitat teòrica (447.669,76) 
(+) Despeses corrents finançades amb 
romanent de tresoreria. 

684.201,89 

(+) Desviacions de finançament negatives 
capítols 1,2 i 4 de despeses. 118.574,80 

  

ESTALVI NET  2.188.710,07 



  

  

previstes a l’article 53 de la Llei reguladora de les Hisendes locals i en l’Ordre 
ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre tutela financera dels ens locals. 
 
c) Previsió Deute Viu a 31-12-2019 
 
A continuació es presenta la previsió del deute viu a 31-12-2020 tenint en compte les 
operacions de préstec projectades al pressupost 2020 i l’operació d’aval atorgada a 
favor del concessionari de la piscina municipal: 
 

Deute viu a 1/01/2019 1.577.955,52 

Avals concedits 1.494.000,00 

Amortitzacions previstes 2020 (264.392,48) 

Prèstecs a concertar 2020                         - 

Deute viu previst a 31/12/2020 1.313.563,04 

Ingressos corrents liquidats 2019 10.405.129,95 

Ràtio legal de deute viu previst 27% 

 
 
 
c) Conclusió 
 
L’estalvi net és positiu i el deute viu a 31/12/2019 és inferior al 75% dels ingressos 
corrents liquidats. En conseqüència, tal i com disposen l’article 53 del Text Refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2004 de 5 de març, disposició final 31 de la Llei 17/2012, de 27 de desembre i la 
Nota sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a l’exercici 2020 de la 
Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la Generalitat de 
Catalunya, de 28 de febrer de 2020,  l’Ajuntament no quedaria sotmès al règim 
d’autorització pel que fa a la concertació d’operacions de crèdit a llarg termini, nomès a 
règim de comunicació. 
 
Ara bé, en el cas que l’Ajuntament hagués de concertar o avalar una nova operació de 
crèdit a llarg termini en l’exercici 2020, fruit de la previsió legal de l’article 195 del 
TRLHL s’hauria de recalcular l’estalvi net i el capital viu tenint en compte l’operació 
projectada, a efectes de determinar la subjecció o no subjecció a l’autorització. 
 
 
CONCLUSSIONS 
 
 
L’Ajuntament ha incomplert els terminis legals establerts en l’article 191.3 del TRLHL 
per a la confecció i aprovació dels estats de liquidació.  
 
Segons determina l’article 90.1 del RD 500, l’òrgan competent per l’aprovació de 
l’expedient és l’Alcalde-President, el qual haurà de donar compte al Ple en la primera 
sessió que celebri, atenent al que disposa l’article 193.4 del RDL 2/2004, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Tanmateix, s’haurà de remetre còpia de la Liquidació a l’Administració de l’Estat i a la 
Generalitat de Catalunya, tal com regula el punt cinquè d’aquest mateix article. 
 
 



  

  

 
S’informa favorablement l’aprovació de la Liquidació del Pressupost de l’exercici 2019. 
 
I per a que així consti i tingui els efectes oportuns, lliuro aquest informe. 

 
Cabrils, 12 de maig de 2020. 
 
L’Interventor acctal. 
Jordi Piera Castellví 
 


