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En Esaú Soto Martínez, Interventor de Fons d’aquesta Corporació, en compliment del que es
disposa en l'article 90 paràgraf 1er. del Reial Decret 500/1990 de 20 d'abril, té l'honor de formular
la present liquidació de l'exercici pressupostari del 2013.

De l’esmentada liquidació es dedueix el següent Resultat Pressupostari:

1.
2.

3.
4.
5.

(+) DRETS RECONEGUTS NETS
(-)
OBLIGACIONS
RECONEGUDES
NETES
RESULTAT
PRESSUPOSTARI
DE
L’EXERCICI
(+) Crèdits finançats amb romanent general
(+) Desviacions de finançament negatiu
(-) Desviacions de finançament positiu
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

18.082.549,27
15.149.273,55
2.933.275,72
363.769,79
248.165,93
1.053.982,61
2.491.228,83

De l'esmentada liquidació es dedueix el següent Romanent de Tresoreria:

1.

2.

3.

4.
5.

(+) DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A FI D’EXERCICI
Del Pressupost d’Ingressos. Ppt. Corrent
2.834.685,37
Del Pressupost d’Ingressos. Ppt. Tancat
2.377.160,95
D’altres operacions no pressupostàries
230.574,30
MENYS = Ingressos pendents aplic. Def.
61.601,21
(-) CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT A FI D’EXERCICI
Del Pressupost de Despeses. Ppt. Corrent
991.988,31
Del Pressupost de Despeses. Ppt. Tancat
22.749,73
D’altres operacions no pressupostàries
1.789.380,41
MENYS=Pagament pendents aplic. Def.
4.585,37
(+) FONS LÍQUIDS EN LA TRESORERIA A FI D’EXERCICI

5.380.819,41

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL
SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT
ROMANENT TRESORERIA AFECTAT A DESPESES AMB
FINANÇ. AFECTAT

5.874.392,21
1.525.343,62
1.224.003,13

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES
GENERALS

3.125.045,46

2.799.533,08

3.293.105,88

Conseqüentment, la liquidació del Pressupost dóna un resultat de 4.349.048,59,- Euros,
descomptats els saldos de dubtós cobrament, dels quals la quantitat de 1.224.003,13 ,- esta
afectada per despeses amb finançament afectat.

INFORME DE INTERVENCIÓ:
LIQUIDACIÓ EXERCICI 2013

En Esaú Soto Martínez, Interventor de fons de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, en
compliment del que disposa l'article 16.2, del R.D. 1463/2007 de 2 de novembre i observant els
principis establerts a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’Abril, d’Estabilitat i Sostenibilitat Financera,
formula el següent:

Principis bàsics de la Llei

L'elaboració, aprovació i execució dels Pressupostos i altres actuacions que afectin a les
despeses o ingressos de les Corporacions Locals es sotmetrà al principi d'estabilitat
pressupostària i hauran de mantenir una posició d'equilibri o superàvit pressupostari.

L’Ajuntament està subjecte al principi de sostenibilitat financera, suficient per finançar
compromisos de la despesa de l’exercici corrent i futurs dins del límit de dèficit i deute públic
conforme a l’establert en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril.

D’acord a la Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial del sector
públic, article primer “ Modificació de la llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, de Estabilitat
Pressupostaria i Sostenibilitat Financera”, es modifica l’article 4 que queda redactat de la següent
manera:
«Artículo 4. Principio de sostenibilidad financiera.
1. Las actuaciones de las Administraciones Públicas y demás sujetos comprendidos en el ámbito
de aplicación de esta Ley estarán sujetas al principio de sostenibilidad financiera.
2. Se entenderá por sostenibilidad financiera la capacidad para financiar compromisos de gasto
presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial
conforme a lo establecido en esta Ley, la normativa sobre morosidad y en la normativa europea.
Se entiende que existe sostenibilidad de la deuda comercial, cuando el periodo medio de pago a
los proveedores no supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad.»

L’elaboració dels pressupostos s’efectuaran en un marc pressupostari a mig termini,
compatible amb el principi d’anualitat pel qual s’aproven i executen els pressupostos
d’acord al principi de plurianualitat .
El principi de transparència, representarà que la comptabilitat, així com el Pressupost i
Liquidació hauran de tenir la informació suficient i adequada per la seva verificació financera i
compliment dels objectius principals d’aquesta Llei.

Així mateix, cal tenir present els principis d’eficiència en l’assignació i utilització dels
recursos públics, de responsabilitat i el de lleialtat institucional.
La regla de despesa, d’aplicació a partir del pressupost 2013, estableix que no es podrà superar
la taxa de referència de creixement del Producte Interior Brut a mig termini que d’acord a l’informe
de la situació de l’economia espanyola de data 20/04/2012, es concreta per el període 2013-2015
en:

2013

2014

2015

1,7

1,7

2,0

D’acord a l’informe de la situació de l’economia espanyola de data 02/07/2013, aquesta es
concreta per el període 2014-2016 en:

2014

2015

2016

1,5

1,7

1,9

S'entendrà per despesa computable, les ocupacions no financeres definides en termes del SEC,
exclosos els interessos del deute, la despesa no discrecional en prestacions per desocupació, la
part de la despesa finançada amb fons finalistes procedents de la Unió Europea o d'altres
Administracions Públiques.

Correspon al Ministeri d'Economia i Competitivitat calcular la taxa de referència de creixement del
Producte Interior Brut de mig termini de l'economia espanyola, d'acord amb la metodologia
utilitzada per la Comissió Europea en aplicació de la seva normativa. Aquesta taxa es publicarà

en l'informe de situació de l'economia espanyola al que es refereix l'article 15.5 d'aquesta Llei.
Serà la referència a tenir en compte per l'Administració Central i cadascuna de les Comunitats
Autònomes i Corporacions Locals en l'elaboració dels seus respectius Pressupostos.

Per altra banda, la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local; amb l’acrònim ARSAL, presenta diferents modificacions legals al Text
Refòs de Hisendes Locals de 2005 així com a la Llei de Bases de Regim Local de 1990. En
concret es suggereix un mínim de dotació per morositat superior a l’establert prèviament per
Sindicatura de Comptes, que és el que es seguia fins a la present liquidació, per atendre
correctament l’increment de morositat generalitzat dintre dels padrons i recaptació del municipi. El
no increment d’aquesta provisió per morositat suposa considerar com ingressos gran quantitat de
preceptes que s’hauran de declarar incobrables en un futur.

El Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado mediante Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, queda modificado como sigue:
«Artículo 193 bis. Derechos de difícil o imposible recaudación.

Las Entidades Locales deberán informar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y
a su Pleno, u órgano equivalente, del resultado de la aplicación de los criterios determinantes de
los derechos de difícil o imposible recaudación con los siguientes límites mínimos:

a) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los dos ejercicios
anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 25 por ciento.
b) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos del ejercicio tercero
anterior al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 50 por ciento.
c) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los ejercicios
cuarto a quinto anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 75
por ciento.
d) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los restantes
ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán en un 100 por ciento.»

Atès els mínims sol·licitats per hisenda, els valors emprats per la intervenció de fons per
provisionar són el 50% dintre dels darrers dos exercicis, el 75% el tercer i el 100% a partir del
quart. El total de saldos de dubtós cobrament ascendeix a 1.525.343,62 Euros.

El percentatge de recaptació en voluntària ha disminuït del 94% de 2006 al 89% a 2013, essent a
2012 del 91%. Per altra banda, el pendent de cobrament d’exercicis tancats s’ha disparat de
aproximadament 2 milions d’euros a 2011, a 2,93 milions a liquidació de 2013, un increment
encara més elevat si es compara amb el valor de 568.000 euros pendents de 2007. suposant un
increment de més del 400%. Si bé es cert que no és un valor dramàtic, i similar al conjunt de la
economia catalana que està patint la crisis, si que motiva una variació a la forma de provisionar la
morositat de forma sobstinguda.

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2013 DE L’AJUNTAMENT DE PALAU - SOLITÀ I PLEGAMANS

Una vegada revisats els estats que formen la liquidació del

pressupost de l’exercici 2013,

s’observa el següent:
a) Respecte a la Regla de la Despesa, vigent a partir del Pressupost de l’exercici 2013,
aquesta ja és aplicable a la liquidació de l’any 2013, en quant a la seva comparació amb l’exercici
anterior. La Liquidació de l’exercici 2013 s’haurà de realitzar complint amb el que indica la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, en el seu
article 12, referent a la Regla de Despesa. Segons el Ministeri d’Economia i Hisenda, la taxa a
aplicar per l’any 2013, serà de l’ 1,7 % d’increment en referència al de l’any anterior.

D’acord als càlculs realitzats per l’Ajuntament, la liquidació compleix amb la Regla de la despesa,
segons el següent detall:

AJUNTAMENT DE: PALAU - SOLITÀ I PLEGAMANS

EXERCICI : 2013

Informació per l'aplicació de la regla de la Despesa
Liquidació
Exercici 2.012
Concepte

(1)

Liquidació
Exercici 2013

Observacions

Suma dels capítols 1a 7 de despeses (2)

13.578.154,92 14.025.667,79
AJUSTOS Càlcul SEC 95
-7.843,36
610,17
(-) Alienació de terrenys i altres inversions reals
0,00
(+/-) Inversions realitzades per compte de la Corporació Local (6)
0,00
(+/-) Execució d'avals
0,00
(+) Aportacions de capital
0,00
0,00
(+/-) Asunció i cancel.lació de deutes
(+/-) Despeses realitzats a l'exercici pendents daplicar a pressupost
-7.843,36
610,17
0,00
(+/-) Pagaments a socis privats realitzats en el marc de les Associacions públic-privades
(+/-) Adquisicions amb pagament aplaçat
0,00
0,00
(+/-) Arrendaments financers
(+) Préstecs
0,00
0,00
(-) Mecanisme extraordinari de pagament a proveïdors 2012
(-) Inversions realitzades per la Corporació Local per compte d'altre Admon. Pública (7)
0,00
0,00
(-) No execució
Altres (Especificar) (5)
0,00
Total despeses s/SEC'95 excepte interessos del deute 13.570.311,56 14.026.277,96
(-) Pagaments per transferències (i altres operacions internes) a altres entitats que
integran la Corporació Local (3)
(-) Despesa finaçada amb fons finalistes procedents de la Unió Europea o d'altres
Administracions Públiques
Unió Europea

0,00
21.516,79

288.639,57

0,00

Estat

-13.512,50

Comunitat Autònoma
Diputacions
Altres Administracions Públiques
(-) Transferències per fons dels sistemes de finançament (4)

0,00

168.639,25

35.029,29

120.000,32

0,00

0,00
Total de Despesa computable a l'exercici 13.548.794,77 13.737.638,39
1,39%

b) D’acord als càlculs realitzats per l’Ajuntament, la liquidació compleix el principi
d’estabilitat pressupostària, quantificant-se una capacitat de finançament per import de
1.748.193,90 €.

AJUNTAMENT DE: PALAU - SOLITÀ I PLEGAMANS

EXERCICI 31/12/2013

Ajustos contemplats a l'informe d'Avaluació per relacionar el saldo resultant de Ingressos i Despeses del Pressupost amb la
capacitat o necessitat de finaçament calculada conforme a les normes del Sistema Europeu de Comptes
1. Ingressos equilibri pressupostaris
2. Despeses equilibri pressupostaris
EQUILIBRI PRESSUPOSTARI

17.294.561,78
14.111.592,45
3.182.969,33
(Imports en €)

Identif
GR000
GR000b
GR000c
GR001
GR002
GR006
GR006b
GR015
GR009
GR004
GR003
GR016
GR017
GR018
GR012
GR013
GR014
GR008
GR008a
GR008b
GR010
GR019
GR099

Concepte (Previsió d'ajust a aplicar als imports de ingressos i despeses)
Ajustos per recaptació ingressos Capítol 1
Ajustos per recaptació ingressos Capítol 2
Ajustos per recaptació ingressos Capítol 3
(+) Ajustos per liquidació PTE -2008
(+) Ajustos per liquidació PTE -2009 / PTE-2011
Interessos
Diferencies de canvi
No execució
Inversions realitzades per compte de la Corporació Local (2)
Ingressos por Vendes d'accions (privatitzacions)
Dividents i Participacions en beneficis
Ingressos obtinguts del pressupost de la Unió Europea
Operacions de permuta financera (SWAPS)
Operacions de reintegrament i execució d'avals
Aportacions de Capital
Asunció i cancel.lació de deutes
Despeses realitzades a l'exercici pendents d'aplicar a pressupost
Adquisicions amb pagament aplaçat
Arrendaments financers
Contractes d'associació públic privada (APP's)
Inversions realitzades per la corporació local a compte d'altre Admon. Pública (3)
Prèstecs
Altres (1)
Devolucions d'ingressos pendents aplicar a pressupost
Desviacions positives
Desviacions negatives
Total d'ajustos a Pressupost de l'Entitat

1. Ingressos equilibri pressupostaris AJUSTATS
2. Despeses equilibri pressupostaris AJUSTATS
EQUILIBRI PRESSUPOSTARI AJUSTAT SEC'95

Import Ajust a
aplicar al saldo
pressupostari 2013
(+/-)
Observacions
-809.831,83 Annex III.1
-23.243,59 Annex III.1
-109.406,96 Annex III.1
57.372,24 Annex III.1
137.709,00 Annex III.1
0,00 Annex III.3
0,00 Annex III.3
0,00
0,00 Annex III.5
0,00 Annex III.7
0,00 Annex III.8
0,00 Annex III.9
0,00 Annex III.10
0,00 Annex III.11
0,00 Annex III.12
0,00 Annex III.13
610,17 Annex III.14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-686.764,12
0,00 Annex III.14
-772.143,97 Des via cions + (Annex III.9)
85.379,85 Des via cions - (Annex III.9)
-1.433.555,09

15.860.396,52
14.112.202,62
1.748.193,90

Import de l'ajust: Quantitat amb signe (+) incrementa el saldo pressupostari (incrementa la capacitat de finaçament), (-) disminueix el saldo pressupostari (disminueix la
capacitat de finançament)
(1) Si s 'i ncl ou a ques t a jus t, en "Obs erva cions ", s 'haurà de fer una breu expli ca ció del conti ngut d'aques t ajus t. En a ques t a pa rta t s 'i ncl oura n, entra a ltres ,
s i exi s teixen, les "devoluci ons de ingres s os pendents d'apl i ca r a pres s upos t"
(2) Ajus t per invers i ons rea l i tza des per una entita t no i ntegra da a la Corpora ció Loca l per a la Enti ta t Local
(3) Ajus t per invers i ons rea l i tza des per l a enti ta t per a una enti ta t que no preta ny a l a Corpora ci ó Loca l

Com es desprèn del quadre anterior, les previsions d’ingressos no financers (capítols ú a set) són
superiors a les despeses no financeres executades, en termes de comptabilitat nacional, generant
un superàvit o capacitat de finançament de 1.748.193,90 €.
Ateses les consideracions anteriors, estima l’informant que la liquidació objecte d’estudi assoleix
en principi l’objectiu d’estabilitat pressupostaria d’acord a l’article 11.4 de la Llei Orgànica 2/2012,
de 27/4 d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat financera.
c) Respecte a la sostenibilitat financera en la liquidació de l’exercici 2013, la normativa
d’estabilitat pressupostaria respecte a l’endeutament de les Corporacions locals i a l’objectiu de
deute públic, manté els límits d’endeutament recollits en el Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, aprovat per el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de Març, tenint en compte
lo establert en l’article 14.3 del RDL 8/2010, de 20 de Maig per el que s’adopten mesures
extraordinàries per la reducció del dèficit públic, i la disposició final trigèsim primera de la Llei
17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2013 en el que fa
referencia a les operacions de crèdit a llarg termini.

Les dades de l’endeutament segons la liquidació de l’exercici són:
DEUTE VIU 31/12/2013

DETALL OPERACIÓ
Préstecs a llarg
termini
MÒDUL 2006000011
MÒDUL 2006000020
MÒDUL 2006000021
MÒDUL 2006000024
MÒDUL 2006000025
MÒDUL 2006000026
MÒDUL 2007000026
MÒDUL 2007000027
MÒDUL 2008000001
MÒDUL 2009000001
MÒDUL 2009000002
MÒDUL 2009000003 *

DEUTE PENDENT
31/12/2013

5.513.403,81
110.600,00
161.432,65
215.002,63
61.459,97
235.777,54
250.000,00
357.549,26
138.075,00
456.575,59
25.000,00
5.000,00
283.791,80

Anualitat
Teòrica

931.369,62
28.042,35
54.464,38
54.567,44
20.756,03
48.016,25
50.942,91
60.861,84
23.519,33
66.815,69
5.000,00
5.000,00
51.360,54

DETALL OPERACIÓ
MÒDUL 2009000004
MÒDUL 2009000005
MÒDUL 2010000001 *
MÒDUL 2010000002
MÒDUL 2010000003
MÒDUL 2010000004
MÒDUL 2011000002
MÒDUL 2011000003 *
MÒDUL 2011000005
MÒDUL 2012000001 *
MÒDUL 2013000001 *

DEUTE PENDENT
31/12/2013
104.052,32
44.831,94
344.200,40
553.503,73
87.500,00
104.860,00
45.512,88
392.217,36
92.000,00
684.461,06
759.999,68

Devolució PIE
Devolució FNCM 2008
Devolució FNCM 2009
Devolució FNCM 2011

376.725,89
114.744,30
248.601,72
13.379,87

Préstecs a curt
termini **

500.000,00

TOTAL DEUTE VIU

Anualitat
Teòrica
18.736,83
7.471,99
53.929,73
85.050,19
12.500,00
14.980,00
9.559,74
57.072,76
11.500,00
96.322,61
94.899,02

6.390.129,70

931.369,62

* S'ha tingut en compte el pendent real més el que queda pendent de
disposar
** S'ha tingut en compte el total contractat de la pòlissa

PRINCIPALS RÀTIOS SOBRE ENDEUTAMENT
CONCEPTE
+ DRETS RECONEGUTS OPERACIONS CORRENTS (CAP. 1 A 5)
- Ingressos finalistes
- OBLIGACIONS RECONEGUDES OPERACIONS CORRENTS (CAP. 1-2-4)
+ Despeses cap. 1-2-4 finançades amb romanent líquid
ESTALVI BRUT LIQUIDACIÓ 2013
- ANUALITAT TEÒRICA OPERACIONS VIGENTS 31/12/2013
ESTALVI NET LIQUIDACIÓ 2012
INGRESSOS OPERACIONS CORRENTS - Ingressos finalistes
TOTAL DEUTE VIU 31/12/2013 (CURT I LLARG TERMINI - DEV. PIE)
RÀTIO DEL DEUTE
PÚBLIC

LIQUIDACIÓ
EX. 2013

16.286.382,59
43.852,72
12.975.651,08
363.769,79
3.630.648,58
931.369,62
2.699.278,96

16.242.529,87
6.013.403,81
37,02%

