IDENTIFICADORES

DOCUMENT
INTERV_Informe de fiscalització: INFORME INTERVENCIÓ LIQUIDACIÓ
PRESSUPOST

SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: YIBQI-VQII3-FD829
Data d'emissió: 15 de _2 abril de _2 2019 a les 12:21:42
Pàgina 1 de _2 3

ESTAT

El document ha estatsignat per :
1.- Interventor de AJUNTAMENT DE MONTMELÓ.Signat 07/03/2019 11:38

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 290156 YIBQI-VQII3-FD829 6CAB5565114DF956D5993547433A376A734A7AC4) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu
comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document .

INFORME D'INTERVENCIÓ

ANTECEDENTS
Presentada la liquidació del pressupost de 2018, de l’Organisme Autònom “Residència
Can Dotras”, s’ha obtingut el resultat següent:
Respecte al pressupost de despeses:
Exercici en curs
Pressupost inicial de despeses: ...............................................................779.100.00
Modificacions de despeses:........................................................................30.000.00
Pressupost definitiu de despeses:............................................................809.100.00
Obligacions reconegudes:........................................................................793.790.66
Pagaments realitzats:.............................................................................. 793.790.66
Obligacions pendents de pagament:...................................................................0.00
b. Exercicis tancats
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de l’exercici:.......1.880.40
Modificació de saldos inicials:............................................................................. 0.00
Pagaments realitzats:................................................................................... 1.880.40
Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l’exercici:............. 0.00

Respecte al pressupost d’ingressos:
Exercici en curs
Pressupost inicial d’ingressos:................................................................... 779.100.00
Modificacions d’ingressos:........................................................................... 30.000.00
Pressupost definitiu d’ingressos:................................................................ 809.100.00
Drets reconeguts:....................................................................................... 788.788.38
Devolució d’ingressos:....................................................................................6.572.50
Recaptació neta:.........................................................................................743.493.07
Drets pendents de cobrament:.....................................................................45.295.31
b. Exercicis tancats
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici:.....................................92.299.39
Modificacions de saldos inicials..................................................................-43.919.38
Recaptació:..................................................................................................48.380.01
Drets pendents de cobrament al final de l’exercici:.............................................0.00

Resultat pressupostari de l’exercici:
+ Drets reconeguts nets.................................................................................788.788.38
– Obligacions reconegudes netes..................................................................793.790.66
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RESULTAT PRESSUPOSTARI:
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:..................................................

-5.002.28

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

DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT AL FINAL DE L’EXERCICI.......46.157.32
De pressupostos d’ingressos. Exercici en curs.............................................45.295.31
De pressupostos d’ingressos. Pressupostos tancats............................................ 0.00
D’altres operacions no pressupostàries.........................................................24.159.53
-Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva...............................................0.00

CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT AL FINAL DE L’EXERCICI.....24.159.53
De pressupostos de despeses. Exercici corrent.....................................................0.00
De pressupostos de despeses. Pressupostos tancats...........................................0.00
De pressupostos d’ingressos..................................................................................0,00
D’operacions comercials.........................................................................................0,00
D’altres operacions no pressupostàries.........................................................24.159.53
-Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva ...........................................0.00
FONS LÍQUIDS A TRESORERIA A FINALS DE L’EXERCICI ..................8.447.16
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL: .................................................30.441.95

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.
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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, 16 de febrer de 2019
L’interventor Actl.
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