
                                                  INFORME D'INTERVENCIÓ  
 
 
 
ANTECEDENTS  
 
Presentada la liquidació del pressupost de 2019, de l’Ajuntament de Montmeló, s’ha 
obtingut el resultat següent: 
 
Respecte al pressupost de despeses:   
 
1. Exercici en curs 
 
Pressupost inicial de despeses  13.288.100,00 
Modificacions de despeses     1.477.913,82 
Pressupost definitiu de despeses  14.766.013,82 
Obligacions reconegudes   14.007.231.56 
Pagaments realitzats    13.455.940,12 
Obligacions pendents de pagament       551.291,44       
 
2.  Exercicis tancats 
 
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de l’exercici 657.603,29 
Pagaments realitzats        593.694,38 
Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l’exercici   63.694,38                                                                                                          
  
 
Respecte al pressupost d’ingressos:  
 
a. Exercici en curs 
 
Pressupost inicial d’ingressos  13.288.100,00 
Modificacions d’ingressos     1.477.913,82 
Pressupost definitiu d’ingressos  14.766.013,82 
Drets reconeguts    14.255.469,85 
Devolució d’ingressos         122.333,87 
Recaptació neta    12.347.956,04 
 Drets pendents de cobrament    1.907.513,81 
 
b. Exercicis  tancats 
 
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici  5.476.847,04 
Recaptació       3.500.376,42  
Drets pendents de cobrament al final de l’exercici  1.976.470,62 
 
 
 
 



 
Resultat pressupostari de l’exercici:  
 
+ Drets reconeguts nets.............................................................................14.255.469,85 
– Obligacions reconegudes netes..............................................................14.007.231,56 
 
 
   RESULTAT PRESSUPOSTARI: 
 
Desviacions positives de finançament     210.032,95 
Desviacions negatives de finançament     900.312,82 
             
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT     938.469,16  
 
 
 Romanent de tresoreria:  
 
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació: 
 
 
DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT AL FINAL DE L’EXERCIC I 4.076.281,39 
 
De pressupostos d’ingressos. Exercici en curs    1.907.513,81 
De pressupostos d’ingressos. Pressupostos tancats   1.976.470,62 
D’altres operacions no pressupostàries        192.296,96 
Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva        345,97 
 
 
 
 

CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT AL FINAL DE L’EXERCI CI.....2.311.438,42 
 
De pressupostos de despeses. Exercici corrent       551.291,44 
De pressupostos de despeses. Pressupostos tancats        63.694,38 
D’altres operacions no pressupostàries     1.696.452,60 
Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva       103.970,64 
 
FONS LÍQUIDS A TRESORERIA A FINALS DE L’EXERCICI  1 .516.684,87 
 
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL     3.385.152,51  

 
Saldo de cobrament dubtós          934.178,32 
 
Romanent de Tresoreria afectat a despeses amb finançament finalista         210.082,95 

 
 

  
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS 



AJUSTAT         2.240.891,24 
 
 
 
 
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 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. 
 
El capital pendent de cobrament s’ha minorat, en concepte de dubtós cobrament,  en 
948.492,89 €, amb els següents percentatges anuals: 
 
- 2013 i anteriors  100%  319.620,00.- 
- 2014        75%  128.117,00.- 
- 2015       75%  123.725,27.- 
- 2016      50%  172.716,77.- 
- 2017      25%    63.262,39.- 
- 2018      25%  126.736,32.- 
        
 
S’han exclòs els ingressos pendents de cobrament afectats a despeses d’inversió. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
L’article 191 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 89 del Reial decret 
500/1990 regulen el moment de tancament i la liquidació del pressupost. 
 
L'article 191.3 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 el caràcter preceptiu 
d’aquest informe. 
 
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 partida 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, així com la 
recaptació neta. 
 
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 
 
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. 
 
 
 
CONCLUSIONS 
 
S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del Reial decret 500/1990, de 20 
d'abril, de desenvolupament de la Llei d’hisendes locals, en matèria pressupostària.  
 
S’informa favorablement sobre l'aprovació de la liquidació del pressupost de l'exercici 
de 2018 
 
 
Montmeló, 1 d’abril de 2020 
L’interventor Actl. 
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