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DECRET PRESIDÈNCIA

Finalitzat l’exercici econòmic 2015 del Consorci Ter-Brugent i essent necessari dur a
terme la corresponent liquidació del Pressupost, per mitjà de la present,

DISPOSO

ÚNIC.- Que s’iniciï d’ofici el corresponent procediment per a la confecció de la
liquidació del Pressupost General de l’exercici econòmic 2015, que s’elabori informe
d’Avaluació del Compliment de l’Objectiu d’estabilitat pressupostària i regla de la despesa, i
que la intervenció d’aquest Consorci emeti l’informe corresponent, elaborats ambdós
informes previ informe de secretaria, elevi’s l’expedient per a la seva aprovació definitiva.

Anglès, a 1 de febrer de 2016

El President,

Salvador Clarà Pons

Podeu consultar la autenticitat del document a:
https://seu.selva.cat/verificador

eaba8c8c5abb4f4cb79ef4eba6d7ba4b001

INFORME D’INTERVENCIÓ D’AVALUACIÓ DEL COMPLIMIENT DE
L’OBJETIU D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I DE LA REGLA DE
LA DESPESA I LÍMIT DEL DEUTE
Amb motiu de l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2015, en compliment
d’allò previst en el decret d’alcaldia, i de conformitat amb l’article 16.2 del Reial Decret
1463/2007, de 2 de novembre, pel que s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la
Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat Pressupostària, emeto el següent

INFORME

PRIMER.- L’elaboració, aprovació i execució dels Pressupostos i altres actuacions que
afectin a les despeses o ingressos de les Entitats Locals es sotmetran al principi
d’estabilitat pressupostària, coherent amb la normativa europea de conformitat a allò
previst en els articles 3, 11 y 12 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

SEGON. Tal i com disposa l’article 16 apartat

1 in fine i apartat 2 del Reial Decret

1463/2007, de 2 de novembre, pel que s’aprova el Reglament Desenvolupament de la Llei
18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat Pressupostària la intervenció local elevarà a
l’Assemblea un informe sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat de la pròpia Entitat
Local, així com de la regla de despesa.

Aquest informe s’emetrà amb caràcter independent i s’incorporarà als previstos en l’article
191.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la
llei reguladora de les hisendes locals, referit a la liquidació del pressupost.

L’interventor local haurà de detallar en el seu informe els càlculs efectuats i els ajustos
practicats sobre la base de les dades dels capítols 1 a 9 dels estats de despeses i
ingressos pressupostaris, en els termes de Comptabilitat Nacional, segons el sistema
Europeu de comptes Nacionals o Regionals.

L’interventor haurà d’avaluar el compliment de la regla de la despesa, detallant en
el seu informe l’import de la variació de les despeses computables la seva comparativa
amb la taxa de referència del creixement del producte interior brut de conformitat amb

Podeu consultar la autenticitat del document a:
https://seu.selva.cat/verificador

eaba8c8c5abb4f4cb79ef4eba6d7ba4b001

l’article 12 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostaria i
Sostenibilitat Financera.

TERCER. L’equilibri pressupostari es desprèn de la comparativa dels capítols 1 a 7
del pressupost de despeses i els capítols 1 a 7 d’ingressos. L’objectiu d’estabilitat
pressupostaria s’identificarà amb una situació d’equilibri o superàvit.

L’incompliment del principi d’estabilitat pressupostària comportarà l’elaboració d’un
Pla Econòmic financer de conformitat amb allò establert als articles 21 y 23 de la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 de abril, d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera.

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

101.309,07
92.104,06
9.205,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
101.309,07
92.104,06
9.205,01

Ajustos estabilitat pressupostària:

a) INGRESSOS
Capítols 1, 2 i 3 de l’estat d’ingressos.
AJUST: Capítols 1, 2 i 3 de l’estat d’ingressos
Ajust: S’aplicarà el criteri de caixa, ingressos recaptats durant l’exercici, d’exercicis
corrents i tancats de cada capítol.
Capítols INGRESSOS
1
2
3 sense CCE ni QQUU

DRN
2014
0,00
0,00
258,41

Recaptació
corrent

258,41

Recaptació
tancats

total
cobrat
0,00
0,00
258,41
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import a
ajustar
0,00
0,00
0,00

Capítol 4 i 7 d'Ingressos:
AJUST: Operacions entre ens del grup o amb altres administracions.
Dins de les operacions realitzades per les Corporacions Locals destaquen les
transferències de recursos entre les diferents unitats públiques que formen part d'aquest
subsector i d'aquestes a altres entitats incloses en la resta dels subsectors de les
administracions públiques. La informació en comptabilitat nacional, s'ha de presentar
consolidada del conjunt de transferències donades i rebudes en dos nivells diferents.

1. En primer lloc, a nivell de cada Corporació Local, s'han d'eliminar les
transferències donades i rebudes entre les unitats que en depenen, que a efectes de la
comptabilitat nacional, es consideren administracions públiques.

2. En segon lloc, s'han d'eliminar les transferències donades i rebudes entre les
unitats que integren la corporació local, a efectes de comptabilitat nacional, amb la resta
d'unitats pertanyents al sector administracions públiques.

En comptabilitat nacional i d'acord al principi de jerarquia de fonts, s'han de
respectar, amb caràcter general, els criteris de comptabilització a què està subjecte el
pagador de la transferència. Per tant, un cop fixat el moment en què es registra la despesa
pel pagador, el perceptor de la transferència ha de comptabilitzar simultàniament i pel
mateix import que figuri en els comptes d'aquell.

L'import de les transferències rebudes per la corporació local d'unitats externes ha
de coincidir amb l'import que figura en el pressupost de despeses de la unitat que dóna la
transferència. Com s'ha indicat anteriorment, s'ha de respectar sempre l'òptica del
pagador, de manera que en cas que el pagador empri un criteri comptable diferent a la
corporació local, aquesta haurà de realitzar l'ajust corresponent.

AJUST: Fons Europeus
La Decisió 22/2005 de EUROSTAT de 15 de febrer, sobre el tractament de les
transferències del Pressupost Comunitari als estats membres, ha establert com a criteri de
registre en comptabilitat nacional, un principi més proper al de meritació que al de caixa.
Així es desprèn de la pròpia Decisió on s'assenyala que el moment de registre dels fons
serà aquell en què la corporació local realitzi la despesa, el qual ha de coincidir amb
l'enviament de documents pel govern a la Comissió de la Unió Europea.
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Capítol 5 d'Ingressos.
AJUST: Interessos meitats.
Els interessos es registren segons el criteri de la meritació.

Capítol 3
Els interessos es registren segons el criteri de la meritació. Per tant, hauríem treure
la part d'interessos que pagant l'any n es meriten en el n-1, i hauríem d'afegir els interessos
que es pagaran l'any n +1, però que s'han meritat l'any n.

Capítol 6.
Les operacions de leasing impliquen comptabilitzar pel principal una adquisició
d'actiu no financer.

Atès que el moment del registre de la despesa varia entre la comptabilitat nacional
(es produeix la despesa quan es lliura el bé) i el dret pressupostari (s'imputa a mesura que
s'abonen les quotes), cal fer un ajust, les operacions de leasing impliquen en comptabilitat
nacional comptabilitzar pel principal una adquisició d'actiu no financer en el moment de la
signatura del leasing.

L'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels
pressupostos de les entitats locals, estableix en regular el concepte de despeses 648
"quotes netes d'interessos per operacions d'arrendament financer (leasing)" , que en
aquest concepte es recollirà l'import de les quotes fixades en els contractes d'arrendament
financer quan s'hagi d'exercir l'opció de compra, corresponents a la recuperació del cost
del bé i l'exercici pressupostari (quota d'amortització).

L'any de signatura del leasing, l'ajust al capítol 6 és positiu per l'import del valor del
bé en l'any en què es contracti el leasing menys la part de la quota d'aquest any que és
capital, donant lloc a un major dèficit (o menor superàvit).

Durant la vida del leasing, hi ha una despesa en el capítol 6 a efectes
pressupostaris (quota d'amortització) però no a efectes del SEC95. Després cal fer un ajust
negatiu al capítol 6 de despeses per import de la quota d'amortització (menor despesa),
donant un lloc a un menor dèficit o major superàvit.
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L'ajust serà a la baixa per l'import de la quota d'amortització (part de la quota que es
paga que no són interessos).

L'any de l'exercici de l'opció de compra (últim any), l'ajust negatiu (menor despesa)
sobre el capítol 6 tindria un import resultant de la suma de la quota d'amortització de l'últim
any més l'opció de compra. Ajust negatiu (menor dèficit o major superàvit).

c) ALTRES AJUSTOS:
Despeses realitzades en l'exercici pendents d'aplicar al pressupost. Aquestes són
les despeses recollides en el compte 413, en el seu haver per l'import dels pendents
d'aplicar a 31 de desembre i, en el seu deure, pels aplicats al llarg de l'exercici, procedents
de l'exercici anterior. Els primers augmenten el dèficit en termes de comptabilitat nacional,
els segons ho minoren, doncs ja ho van incrementar l'any anterior i en aquest tornen a
incrementar mitjançant la seva aplicació a pressupost, de manera que s'ha de compensar
aquesta doble imputació augmentant el superàvit.

Aquest ajust té especial aplicació en fase de liquidació de l'exercici. Cal considerar
que disposa el Manual de la IGAE de càlcul del dèficit, pàgines 89 i següents, ja que no es
tracta només de la despesa que es coneix com extrajudicial de crèdit, sinó també d'aquell
que no es pot tramitar administrativament abans de finalitzar el exercici.

Resum ajustos

Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 1
Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 2
Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 3
(+)Ajuste por liquidacion PTE – 2008
(+)Ajuste por liquidacion PTE – 2009
(+)Ajuste por liquidacion PTE – 2011
Intereses
Diferencias de cambio
Grado de ejecución
Inversiones realizadas por Cuenta de la Corporación Local (2)
Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)
Dividendos y Participacion en beneficios
Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union Europea
Operaciones de permuta financiera (SWAPS)
Operaciones de reintegro y ejecucion de avales
Aportacions de capital
Asunción y cancelacion de deudas
Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto
Adquisiciones con pago aplazado
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

Arrendamiento financiero
Contratos de asociacion publico privada (APPs)
Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administracion Publica
(3)
Prestamos
Otros (1)
Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad

0,00

0,00

QUART.- La regla de la despesa es calcularà comprovant que la variació de la
despesa computable no superi la taxa de referència del creixement del PIB, publicada pel
Ministeri d’Economia i Competitivitat.

La despesa computable es calcularà computant els capítols de:

+ Capítol 1: Despeses de personal
+ Capítol 2: Compra de béns i serveis
+ Capítol 3: Despeses financeres
- Interessos del deute computats en capítol 3 de despeses financeres.
+ Capítol 4: Transferències corrents
+ Capítol 6: Inversions
+ Capítol 7: Transferències de capital
- Despeses finançades amb fons finalistes

Havent de complir-se amb la següent equació:
TAXA

DE

REFERÈNCIA

DEL

CREIXEMENT

DEL

PIB

>=

100

X

[(DESPESA

COMPUTABLE ANY N / DESPESA COMPUTABLE ANY N-1) – 1]

L’incompliment en el seu cas de la regla de la despesa implica la formulació d’un Pla
Econòmic financer, de conformitat amb els articles 21 y 23 de la Llei Orgànica 2/2012, de
27 de abril, de Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera.

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.

Liquidació exercici
Liquidació exercici
2014
2015
52.822,26
92.104,06
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
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+/-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
-Mecanisme extraordinari de pagament a
proveïdors 2012
-Inversions realitzades per la Corporació local
per compte d'altres Administracions Públiques
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
liquidación
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)
a) LÍMIT DE LA REGLA DE LA DESPESA (EX.
n-1) (4)
b) TOTAL DESPESA COMPUTABLE (Exercici
n) (5)
Marge de compliment

0,00

0,00

0,00

0,00

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

52.822,26

92.104,06

0,00

0,00

41.315,50

80.490,93

0,00
0,00
41.315,50
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
42.056,50
38.434,43
0,00
0,00
0,00

11.506,76
0,012
11.644,84

11.613,13

0,00
0,00
11.644,84
11.613,13
31,71

SISÈ. A aquest respecte cal informar del següent resultat obtingut:
-

COMPLIMENT

SETÈ. Respecte a l’objectiu del deute públic 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.

El volum de deute viu estimat a 31/12/2015, en termes de percentatge sobre els ingressos
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corrents ajustats minorant els ingressos afectats, és el següent

1
2
3
4
5
6
7
8

(+)
(-)
(-)
(-)

Nivell de deute viu
Ingressos liquidats consolidats: ( Cap. 1 a 5)
CCEE
QQUU
ALTRES
Total ingressos corrents consolidats ajustats: (1-2-34)
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)

Import
101.309,07
0,00
0,00
0,00
101.309,07
0,00
0,00
0,00%

Segons això,

El rati del deute viu, en termes consolidats és de 0,00%

Anglès, a 10 de febrer de 2016.

L’interventor,

Francesc Armengol i Aymerich
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INFORME D’INTERVENCIÓ
En compliment del decret d’Alcaldia, en la que es va sol·licitar informe d’aquesta
intervenció en relació amb l’aprovació de la liquidació del Pressupost General de l’exercici
econòmic 2015 del Consorci Ter-Brugent, i de conformitat amb allò previst en l’article
131.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de las Hisendes Locals aprovat per Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en concordança amb l’article 90.1 del Reial Decret
500/1990 i de conformitat amb l’article 214 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s’emet el
següent,

INFORME

PRIMER. De conformitat amb els articles 191 del Text Refós de la Llei Reguladora de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 , de 5
de març, i 89 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, el Pressupost de cada exercici es
liquidarà en quan 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.

Les entitats locals hauran de confeccionar la liquidació del seu pressupost abans del dia
primer de març de cada exercici següent.

SEGON. La Legislació aplicable es la següent:

— Els articles 163, 191, 193 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
aprovat por Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
— Els articles 89 a 105 del Reial Decret 500/1990, de 20 de abril, pel que es desenvolupa
el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de las Hisendes
Locals, en matèria de pressupostos.
__ Els articles 3, 11, 12, 21 i 23 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
— Els articles 28 i 30 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
— 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 .
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— L'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'Aprova l'Estructura dels
Pressupostos de les Entitats Locals
— L'Ordre HAP/1782/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del model
simplificat de comptabilitat local.

TERCER. El model simplificat s'aplicarà als municipis el pressupost dels quals no excedeixi
de 300.000 euros, a aquells que superin l'import però no excedeixin de 3.000.000 d'euros i
la seva població no superi els 5.000 habitants, així com les altres entitats locals sempre
que el seu pressupost no excedeixi de 3.000.000 d'euros.

QUART. La liquidació del Pressupost posarà de manifest:

A) Respecte al Pressupost de despeses i com a mínim a nivell de capítol:

-

Els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius.

-

Les despeses compromeses, amb indicació del percentatge d'execució sobre els

crèdits definitius.
-

Les obligacions reconegudes, netes, amb indicació del percentatge d'execució sobre

els crèdits definitius.
-

Els pagaments realitzats, són indicació del percentatge d'execució sobre les

obligacions reconegudes netes.
-

Les obligacions pendents de pagament a 31 de desembre de 2015.

-

Els romanents de crèdit.

B) Respecte al Pressupost d'ingressos i com a mínim a nivell de capítol:

- Les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives.
- Els drets reconeguts.
- Els drets anul·lats.
- Els drets cancel·lats.
- Els drets reconeguts nets, amb indicació del percentatge d'execució sobre les previsions
definitives.
- La recaptació neta, amb indicació del percentatge d'execució sobre els drets reconeguts
nets.
- Els drets pendents de cobrament a 31 de desembre de 2015.
- La comparació dels drets reconeguts nets i les previsions definitives.

Podeu consultar la autenticitat del document a:
https://seu.selva.cat/verificador

eaba8c8c5abb4f4cb79ef4eba6d7ba4b001

La confecció dels estats demostratius de la liquidació del Pressupost haurà de realitzar-se
abans del dia primer de març de l'exercici següent.

L'estat de la liquidació del Pressupost estarà composta per:

- Liquidació del Pressupost de Despeses.
- Liquidació del Pressupost d'Ingressos.
- Resultat Pressupostari.

La liquidació del Pressupost de despeses i la liquidació del Pressupost d'ingressos es
presentaran amb el nivell de desagregació del Pressupost aprovat i de les seves
modificacions posteriors.
CINQUÈ. 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 (article 94 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril).
— El resultat pressupostari de l'exercici (articles 96 i 97 del Reial decret 500/1990, de 20
d'abril).
— Els romanents de crèdit (articles 98 a 100 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril).
— El romanent de Tresoreria (articles 101 a 105 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril).

SISÈ. El procediment a seguir serà el següent:
A. Correspon al President de l'Entitat Local, previ informe d'Avaluació del compliment de
l'Objectiu d'Estabilitat Pressupostària i de la Regla de Despesa i de l'Informe d'Intervenció,
l'aprovació de la liquidació del Pressupost de l'Entitat Local (article 90 del Reial decret
500/1990, de 20 d'abril).

B. De la liquidació de cadascun dels Pressupostos, una vegada efectuada l'aprovació, es
donarà compte a l’Assemblea en la primera sessió que celebri.

C. Aprovada la liquidació s'haurà de remetre còpia de la mateixa, abans de finalitzar el mes
de març de l'exercici següent al que correspongui, a la Generalitat i al Ministeri d'Economia
i Hisenda.

SETÈ. Examinada la liquidació del Pressupost municipal únic de 2015, s'ha
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comprovat que les seves xifres aporten la informació exigida per l'article 93.1 del Reial
decret 500/1990, de 20 d'abril, amb el següent resultat:

Respecte al pressupost de despeses:

1. Exercici en curs:
Pressupost inicial de despeses:

89.919,53

Modificacions de despeses:

8.600,00

Pressupost definitiu de despeses:

98.519,53

Despeses autoritzades:

92.104,06

Despeses compromeses:

92.104,06

Obligacions reconegudes:

92.104,06

Despeses ordenades:

81.200,32

Pagaments realitzats:

81.200,32

Obligacions pendents de pagament:

10.903,74

2. Exercicis tancats :
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de l’exercici:

0,00

Baixes:

0,00

Pagaments realitzats:

0,00

Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l’exercici:

0,00

_________________________________________________________

TOTAL DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:

10.903,74

Respecte al pressupost d’ingressos:
a. Exercici en curs :
Pressupost inicial d’ingressos:

89.919,53

Modificacions d’ingressos:

8.600,00

Pressupost definitiu d’ingressos:

98.519,53

Drets reconeguts:

101.385,78

Drets anul·lats:

0,00

Devolució d’ingressos:

76,71

Recaptació neta:

81.930,07

Drets pendents de cobrament:

19.378,99
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b. Exercicis tancats :
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici:

0,00

Baixes:

0,00

Recaptació:

19.435,81

Drets pendents de cobrament al final de l’exercici:

0,00

________________________________________________________

TOTAL DE DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT:

19.378,99

Resultat pressupostari de l’exercici:
1.-Operacions corrents
Drets reconeguts Cap. 1 a 5
Obligacions reconegudes Cap 1,2 i 4
Recursos generats

101.309,07
- 91.205,20
0,00

2.-Càrrega financera
Obligacions reconegudes Cap 3 i 9

- 18,95

Obligacions reconegudes Cap. 3 i 9

- 18,95

3.- Inversions
Drets reconeguts Cap. 6 i 7
Obligacions reconegudes Cap 6
Operacions no financeres

0,00
- 879,91
-879,91

4.- Passius financers
Drets reconeguts Cap. 9

0,00

Passius financers

0,00

Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria
5.- RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT:

8.600,00
17.805,01

VUITÈ. Del resultat pressupostari.

Els articles 96 i 97 del Reial decret 500/1990 defineixen, a nivell normatiu, el resultat
pressupostari, en disposar que vindrà determinat per la diferència entre els drets
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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 altres s'han produït durant l'exercici, sense perjudici dels ajustos que hagin de
realitzar-se.

NOVÈ. Sobre el Resultat Pressupostari es realitzaran els ajustos necessaris,
en augment per l'import de les obligacions reconegudes finançades amb romanent de
tresoreria per a despeses generals, i en augment per l'import de les desviacions de
finançament negatives i en disminució per l'import de les desviacions de finançament
positives, per obtenir així el Resultat Pressupostari Ajustat.

En el moment de liquidar el Pressupost es calcularan les desviacions de finançament
produïdes en cadascun dels projectes de despeses amb finançament afectat, desviacions
que s'han produït com a conseqüència dels desequilibris originats pel desfasament entre el
finançament rebut i el que hauria d'haver-se rebut en funció de la despesa realitzada.

A. Despeses realitzades en l'exercici econòmic de 2015 finançats amb romanent líquid de
Tresoreria per a despeses generals.

Són

aquelles

despeses

realitzades

en

l'exercici

2015

com

a

conseqüència

de

modificacions pressupostàries finançades amb romanent de Tresoreria per a despeses
generals.

Aquestes despeses realitzades (obligacions reconegudes), que han estat finançades amb
romanent de Tresoreria per a despeses generals, s'han tingut en compte per al càlcul del
resultat pressupostari de l'exercici, augmentant el mateix.

B. Determinació de desviacions positives de finançament procedents de projectes de
despeses

d'inversió

amb

finançament

afectat

de

2015,

imputables

a

l'exercici

pressupostari, i que disminuiran el resultat pressupostari.

La desviació és positiva quan els ingressos produïts (drets reconeguts) són superiors als
que haguessin correspost a la despesa efectivament realitzada (obligacions reconegudes).

Tal situació genera un superàvit fictici, que haurà de disminuir-se, ajustant el resultat
pressupostari pel mateix import que suposi tal superàvit.
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C. Determinació de desviacions negatives de finançament procedents de projectes de
despeses d'inversió amb finançament afectat, imputables a l'exercici pressupostari, i que
augmentaran el resultat pressupostari.

La desviació és negativa quan els ingressos produïts no han cobert la despesa realitzada,
concretament es tracta de despeses d'inversió que s'han realitzat en aquest exercici
econòmic i el finançament del qual es va obtenir en exercicis anteriors, tal situació de no
tenir-se en compte generaria un dèficit fictici, a causa del desacoblament entre les
despeses i ingressos afectats, i això obliga a realitzar el corresponent ajust per a que el
resultat pressupostari ofereixi una situació real que, en aquest cas, s'aconseguirà
augmentat aquell en el mateix import que suposi aquest dèficit.

DESÈ. Del romanent de Tresoreria.

Està integrat pels drets pendents de cobrament, les obligacions pendents de pagament i
els fons líquids. Estarà subjecte a l'oportú control per determinar a cada moment la part
utilitzada a finançar despesa i la part pendent d'utilitzar, que constituirà el romanent líquid
de tresoreria.

S'obté com la suma dels fons líquids més els drets pendents de cobrament, deduint les
obligacions pendents de pagament.

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

+ Pendent de cobrament d’exercici corrent

19.378,99

+ Pendent de cobrament d’exercici tancats

0,00

+ Pendent de cobrament no pressupostari

-1.334,09

- Cobrament realitzats pendents d’aplicació

0,00

- Provisió per saldos de dubtós cobrament

0,00

- Pendent de pagament d’exercici corrent

-10.903,74

- Pendent de pagament d’exercici tancats

0,00

- Pendent de pagament no pressupostari

0,00

- Pagament realitzats pendents d’aplicació

0,00

+ Fons líquids

40.612,07

- Desviació de finançament afectat
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0,00

Romanent per a despeses generals

47.753,23

D’acord amb l’article 191.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, i l’article 101.1 del Reial decret 500/1990, així
com la Regla 71.3 de 23 de novembre per la qual s’aprova la Instrucció del Model
Simplificat de Comptabilitat, es preveu que per quantificar el romanent de tresoreria s’han
de deduir els drets pendents de cobrament que es considerin de difícil o impossible
recaptació.
Els drets reconeguts nets pendent de cobrament, dels capítols 1, 2, 3 i 5, s’han de minorar,
en concepte de dubtós cobrament, en 0,00 €. Per determinar aquesta quantia s’han tingut
en compte l’antiguitat i l’import dels deutes, la naturalesa dels recursos i els percentatges
de recaptació, tant en executiva com en voluntària. En qualsevol cas, això no implicaria
l’anul·lació del dret reconegut ni en produiria la baixa.

D'acord amb l'article segon de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l'Administració Local, que modifica el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, i considerant també els percentatges recomanats per la Sindicatura de
Comptes, per al càlcul dels drets pendents de cobrament de difícil o impossible recaptació,
la Corporació aplicarà el següent criteri, que compleix alhora la recomanació de la
Sindicatura i el que estableix la normativa de referència:

1. Els drets pendents de cobrament liquidats dins l’exercici al que correspon la liquidació, es
minoraran un 0%
2. Els drets pendent a cobrament liquidats dins els pressupostos de l’exercici anterior al que
correspon la liquidació, es minoraran, com a mínim, en un 25%
3. Els drets pendents de cobrament liquidats dins els pressupostos dels dos exercicis
anteriors al que correspon la liquidació es minoraran, com a mínim, en un 25%
4. Els drets pendent de cobrament liquidats dins els pressupostos de l’exercici quart al que
correspon la liquidació, es minoraran, com a mínim, en un 50%
5. Els drets pendents de cobrament liquidats dins els pressupostos dels exercici cinquè al
que correspon la liquidació, es minoraran, com a mínim en un 75%
6. Els drets pendents de cobrament liquidats dins els pressupostos dels exercici sisè al que
correspon la liquidació, es minoraran, com a mínim en un 75%
7. Els drets pendents de cobrament liquidats dins els pressupostos dels exercicis setè i
successius al que correspon la liquidació, es minoraran, com a mínim en un 100%
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ONZÈ. Del romanent de tresoreria per a despeses amb finançament afectat.
En els supòsits de despeses amb finançament afectat en els quals els drets afectats
reconeguts superin a les obligacions per aquells finançades, el romanent de tresoreria
disponible per al finançament de despeses generals de l'entitat s’haurà de minorar en
l'excés de finançament produït (article 102 del Reial decret 500/1990).

Aquest excés podrà finançar la incorporació dels romanents de crèdit corresponents a les
despeses amb finançament afectat al fet que s'imputen i, si escau, les obligacions
esdevingudes a causa de la renúncia o impossibilitat de realitzar total o parcialment la
despesa projectada.

DOTZÈ. A la vista de l'Informe d'Avaluació del Compliment de l'Objectiu d'Estabilitat
Pressupostària i de Regla de Despesa, es desprèn que la liquidació del Pressupost s'ajusta
al compliment del principi d'estabilitat pressupostària i s'ajusta a la regla de despesa, per la
qual cosa no s'haurà d'elaborar un Pla Econòmic financer de conformitat amb el que es
disposa en els articles 21 i 23 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

TRETZÈ. El Capital viu pendent d'amortitzar a 31 de desembre de 2015, pels
préstecs concertats i vigents, segons es desprèn dels Estats financers ascendeix a 0,00
euros, que suposa un 0,00% dels drets reconeguts nets per operacions corrents (Capítols
1 al 5) de l'última liquidació practicada corresponent a l'any 2014, que ascendeixen a
71.373,05 euros, no superant el límit del 110% establert en la Disposició Final Trentè
Primera de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a
l'any 2013.
La càrrega financera consignada en les aplicacions pressupostàries interessos préstecs
concertats i amortització préstecs concertats, ascendeix a 0,00 euros, que suposa un
0,00% sobre els recursos ordinaris liquidats en liquidació practicada .

CONCLUSIÓ
En conclusió a l' exposat, l'Interventor que subscriu emet l'informe precís en la Normativa
vigent, opina que procedeix l'aprovació de l' esmentada liquidació del Pressupost per a
l'exercici econòmic 2015 en els termes següents:
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PRIMER. Aprovar la liquidació del Pressupost municipal corresponent a l'exercici 2015 en
els termes en els quals aquesta ha estat redactada .

SEGON. Donar compte de la citada liquidació del Pressupost a l’Assemblea del Consorci
en la primera sessió que aquest celebri i remetre còpia de la mateixa al Departament
d’Economia i Finances de la Generalitat i al Ministeri d'Economia i Hisenda.

Anglès, a 15 de febrer de 2016.

L’interventor,

Francesc Armengol i Aymerich
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INFORME DE SECRETARIA
En relació amb l'expedient relatiu a l'Aprovació de la Liquidació del Pressupost de
l’any 2015 del Consorci Ter-Brugent, en compliment del Decret d'Alcaldia precedent emeto
el següent Informe, de conformitat amb l'establert en l'article 175 del Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, en base als següents,

ANTECEDENTES DE FET

ÚNIC. Es va incoar procediment per aprovar la liquidació del Pressupost de l’exercici
2015, seguidament es va emetre informe d’Avaluació del Compliment de l’Objectiu
d’Estabilitat Pressupostària i de la Regla de la Despesa i límit del deute, per a
posteriorment, la intervenció emetre informe respecte a la liquidació de conformitat amb
l’article 191.3 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals.

LEGISLACIÓ APLICABLE
La Legislació aplicable ve establerta per:

— Els articles 163, 191, 193 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
— Els articles 89 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.
— Els articles 3, 11, 12, 21 i 23 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
— Els articles 28 i 30 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
— 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.
— L'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'Aprova l'Estructura dels
Pressupostos de les Entitats Locals

Vist quan antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta en la
Legislació aplicable, procedint la seva aprovació pel President de l'Entitat Local.
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Per això, de conformitat amb l'establert en l'article 175 del Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats Locals, el que subscriu eleva el següent,

INFORME

PRIMER. Aprovar la liquidació del Pressupost General de l’any 2015 del Consorci TerBrugent..

SEGON. Donar compte a l’Assemblea del Consorci en la primera sessió que aquest
celebri, d'acord el que estableixen els articles 193.4 del Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 90.2 del
Reial decret 500/1990, de 20 d'abril.

TERCER. Ordenar la remissió de les dades d'aquesta Liquidació al Departament
d’Economia i Hisenda de la Generalitat, i això abans de concloure el mes de març de
l'exercici següent al que correspongui.

QUART. En el cas que la liquidació pressupostària es situï en superàvit, de conformitat
amb l'article 32 Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera, procedir a destinar aquest superàvit a reduir l'endeutament net.

No obstant això, la Corporació acordarà el que estimi pertinent.

Anglès a 19 de febrer de 2016.

L’interventor,

Francesc Armengol i Aymerich
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RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA D’APROVACIÓ DE LA
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2015 DEL CONSORCI TERBRUGENT
Vist que es va incoar procediment per aprovar la liquidació del Pressupost de l'exercici
2015, es va emetre Informe d'Avaluació del Compliment de l'Objectiu d'Estabilitat
Pressupostària i de la Regla de Despesa i límit del deute, va ser emès informe
d'Intervenció, de conformitat amb l'article 191.3 del Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals.

De conformitat amb l'article 191.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i amb l'article 90.1 del
Reial decret 500/1990, sobre matèria pressupostària.

RESOLC

PRIMER. Aprovar la liquidació del Pressupost general del Consorci Ter-Brugent
corresponent a l’any 2015.

SEGON. Donar compte a l’Assemblea del Consorci en la primera sessió que aquest
celebri, d'acord amb quant estableixen els articles 193.4 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, i 90.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril.

TERCER. Ordenar la remissió de les dades d'aquesta Liquidació al Departament
d’Economia i Hisenda de la Generalitat, i això abans de concloure el mes de març de
l'exercici següent al que correspongui.

QUART. En el cas que la liquidació pressupostària se situï en superàvit, de conformitat
amb l'article 32 Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera, procedir a destinar aquest superàvit a reduir l'endeutament net .

Ho signo i disposo a Anglès a 24 de febrer de 2016.

Davant meu,
El President,

El Secretari, En dono fe

Salvador Clarà Pons

Francesc Armengol i Aymerich
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