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Identificació de l’expedient 

Expedient relatiu a la liquidació del pressupost exercici 2018 

 

.- Donar compte del Decret de Presidència 45/2019 de la liquidació del 

pressupost exercici 2018. 

El President de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra eleva a la 

Junta de Veïns i Veïnes donar compte del Decret de Presidència 45/2019, de 

25 d’abril, referent a la liquidació del pressupost exercici 2018. 

 
 
DECRET DE PRESIDÈNCIA 45/2019, de 19 de juny de 2019 
 
ANTECEDENTS 
 
1. Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2018 s’obté, a 31 de 
desembre de 2018, el resultat següent: 
 
EMD de Bellaterra 
 
1.1. Respecte al pressupost de despeses:  
 
a. Exercici en curs 
 
  Pressupost inicial de despeses:            821.171,78 
  Pressupost definitiu de despeses:         866.051,73 
  Obligacions reconegudes:                     722.350,15 
  Pagaments realitzats:                            613.127,99 
  Obligacions pendents de pag.:             109.649,78 
 
b.  Exercicis tancats 
 
c.  Operacions no pressupostaries         102.745,56 
 

Obligacions pendents de pagament a la fi de l’ex. 212.395,34 
 
 
1.2. Respecte al pressupost d’ingressos: 
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a. Exercici en curs 
 
Pressupost inicial d’ingressos:                  821.171,78 
Pressupost definitiu d’ingressos:               866.051,73 
Drets reconeguts:                                      758.627,47 
Recaptació neta:                                       646.561,68 
Drets pendents de cobrament:                  112.065,79 
 
 
 
b. Exercicis tancats                                    182.187,02 
 
Drets pendents de cobrament a la fi de l’exercici:  294.252 
 
 
1.3. Resultat pressupostari de l’exercici: 
 
+ Drets reconeguts nets..................................................................   758.627,47 
  
– Obligacions reconegudes netes...................................................   722.350,15 
_______________________________________________________________ 
   RESULTAT PRESSUPOSTARI:                      36.277,32 
–  Desviacions positives de finançament.........................................           0,00 
+ Desviacions negatives de finançament........................................            0,00 
+ Despeses finançades amb romanents líquids de tresoreria............                
0,00 
+ Resultat d’operacions comercials.................................................            0,00 
_______________________________________________________________ 
   RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT                    36.277,32 
 
 
1.4. Romanent de tresoreria: 
 
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació: 
 
+ DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT AL FINAL DE L’EXERCICI ....        
294.252,81 
De pressupostos d’ingressos. Exercici en curs.......................      112.065,79 
De pressupostos tancats......................................................         182.187,02 
D’altres operacions no pressupostàries...................................        
– Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva..............                 0,00 
– Saldos de cobrament dubtós ................................................                0,00 
 
– CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT A FINAL DE L’EXERCICI......            
212.395,34 
De pressupostos de despeses. Exercici en curs....................         109.649,78 
De pressupostos tancats......................................................                        0,00 
D’altres operacions no pressupostàries..................................         102.745,56 
– Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva............               5.120,52 
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+ FONS LÍQUIDS A TRESORERIA AL FINAL DE L’EXERC....               507,65 
______________________________________________________________ 
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL: ..................................          87.485,64 
 
Saldos de dubtós cobrament....................................................         22.301,39 
 
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESA GENERAL...      65.184,25 
 
 
2.  D’acord amb l’article 191.2 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, i 
l’article 101.1 del RD 500/1990, que desenvolupa la Llei d’hisendes locals en 
matèria pressupostària, així com la regla 341.1 de la Instrucció 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. 
 
Per determinar aquesta  quantia s’ha 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. 
 
Els percentatges que s’han aplicat són (criteri mínim suggerit per la Sindicatura 
de Comptes): 
 

Pendents de cobrament (cap. 1, 2 

i 3)  

Pressupost d’ingressos 

(%) estimacions de cobrabilitat 

dubtosa 

Exercici actual :     

1r. any immediatament anterior   

2n. any      

3r. any      

4t. any i següents  

5% 

15% 

40% 

80% 

100% 

 
 
 
3. Respecte a l’estabilitat pressupostària:  
 
a/ El pressupost general liquidat s’ajusta al compliment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària d’acord amb l’article 3.2 de la LGEP. 
 
4. El secretari i l’interventor han emès els corresponents informes d’acord amb 
l’article 191.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
FONAMENTS DE DRET 
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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 
 

 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 en els 
termes previstos a la LGEP. 
 
Les entitats locals, segons 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 tal com estableix l’article 3.2 de la LGEP, referit 
sempre a les unitats locals agregades.  
 
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 LGEP estaran 
obligades a elaborar, en el termini dels tres mesos següents a l’aprovació, 
modificació o liquidació 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. 
 
5. 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 2018, que en termes 
consolidats figura a la part d’antecedents i que s’adjunta en annex amb el 
corresponent detall. 
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2. Donar compte a la Junta de Veïns i Veïnes en la propera sessió que hi hagi. 
 
3. Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial 
del Govern de la Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda. 

DILIGÈNCIA DE FE PÚBLICA: Beatriz Ripol Carulla, Secretària-Interventora 
de l'Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra, certifico que el President 
Ramon Andreu Atik, dicta aquest acte i signa la seva documentació a 
Bellaterra, a 19 de juny de 2019. 
 

EL PRESIDENT, 

Ramon Andreu Atik                                                    La Secretària-Interventora”   

 

 

 

EL PRESIDENT, 

RAMON ANDREU ATIK 

 

 

 

Bellaterra, a 10 de juliol de 2019 


