INFORME SECRETÀRIA-INTERVENTORA
Expedient: 2019/313/05.01.04 -Compte general i liquidació del pressupost

1. Identificació del tècnic jurídic
Títol Informe jurídic
Expedient d’aprovació del Compte General
Tipus Informe jurídic
Informe preceptiu
2. Fets
1. L’alcalde ha resol iniciar l’expedient d’aprovació del Compte General així com
encarregar a la secretaria intervenció l’emissió de l’informe corresponent.
3. PLANTEJAMENT
1. El Compte General de l’exercici 2018 de l’Ajuntament conté la següent
documentació:
- Balanç de situació
- Compte de resultat econòmic patrimonial
- Estat de liquidació del pressupost
- Estat de canvis del patrimoni net
- Estat de fluxos d’efectiu
- Memòria
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- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat local i
de cadascun dels seus organismes autònoms.
- Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus
saldos, a favor de l’entitat local o de l’organisme autònom, a fi d’exercici i agrupats
per nom o raó social de l’entitat bancària. en cas de discrepància entre els saldos
comptables i els bancaris s’aportarà l’oportú estat de conciliació, autoritzat per
l’interventor o òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat.
2. Anàlisis patrimonial, financer, econòmic i pressupostari de l’ajuntament
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2.1. Anàlisi patrimonial
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BALANÇ DE SITUACIÓ
18.178.885,84

ACTIU:
A) ACTIU NO CORRENT

14.613.943,92

I. Immobilitzat intangible
II. Immobilitzat material

7.349,57 0,04%
14.606.594,35 80,35%

PASSIU:

80,39% A) PATRIMONI NET

III. Inversions immobiliàries

0,00%

IV. Patrimoni Públic del Sòl

0,00%

I. Patrimoni
II. Patrimoni generat
III. Ajustos per canvis de
valor
IV. Subvencions rebudes
pendents d'imputació a
resultats

0,00%

B) PASSIU NO CORRENT

0,00%

I. Provisions a llarg termini

V. Inversions Financeres a llarg
termini amb entitats del grup,
multipgrup i associades
VI. Inversions Financeres a llarg
termini
VII. Deutors i altres comptes a
cobrar a llarg termini

B) ACTIU CORRENT

I. Actius en estat de venda
II. Existències
III. Deutors i altres comptes a
cobrar a curt termini
IV. Inversions Financeres a curt
termini amb entitats del grup,
multipgrup i associades
V. Inversions Financeres a curt
termini

723.213,75 3,98%

0,00%

C) PASSIU CORRENT

I. Provisions a curt termini

II. Deutes a curt termini
III. Deutes amb entitats del
grup, multigrup i
0,00%
associades a curt termini
IV. Creditors i altres
comptes a pagar a curt
15,62%
termini
V. Ajustos per periodificació
100,00% a curt termini

0,00%

0,00%

0,00

FONS DE MANIOBRA

0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
229.828,98

0,00%

0,00%

149514,86 0,82%
0,00%
17.949.056,86
3.335.112,94
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Hi ha equilibri patrimonial: els actius no corrents de 14.613.943,92 € estan
totalment finançats amb els capitals permanents de 17.949.056,86 € i, d’altra
banda, l’actiu corrent de 3.564.941,92 € finança completament el passiu corrent de
229.828,98 €.
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1,26%

80314,12 0,44%

a/ El balanç de situació mostra la situació dels actius segons el grau de disponibilitat i
dels passius segons el grau d’exigibilitat. En tancar l'exercici té un actiu de
18.178.885,84 € i un passiu de 18.178.885,84 €.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

0,00%
0,00%

1.383,36 0,01%

CAPITALS PERMANENTS

98,74%

5.046.487,83 27,76%
12.902.569,03 70,98%

II. Deutes a llarg termini
III. Deutes amb entitats del
grup, multigrup i
3.564.941,92
19,61% associades a llarg termini
IV. Creditors i altres
comptes a pagar a llarg
0,00%
termini
V. Ajustos per periodificació
0,00%
a llarg termini

VII. Efectiu i altres actius líquids
equivalents
2.840.344,81
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17.949.056,86

0,00%

VI. Ajustos per periodificació
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18.178.885,84

100,00%

En conseqüència, el fons de maniobra, entès com el conjunt de recursos financers
permanents necessaris per poder desenvolupar normalment les operacions de
naturalesa corrent i determinat per la diferència entre l’actiu circulant i el passiu
circulant és de 3.335.112,94 €.
b/ El patrimoni net és de 17.949.056,86 €.
c/ Els capitals permanents integrats pel patrimoni net i el passiu no corrent és de
17.949.056,86 €.
2.2 Anàlisi financer
a/ A curt termini:
-El romanent líquid de tresoreria resultant del tancament de l’exercici és de
3.198.468,75 €, i ha estat superior al registrat durant l’exercici anterior, a
conseqüència de l’existència de majors fons líquids (2.401.113,62 €), més drets
pendents de cobrar (11.029.446,07 €), menys obligacions pendents de pagar
(227.299,59 €) i menys pagaments efectuats pendents d’aplicació (17.918,43 €).

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2018

COMPONENTS
1. (+) Fons líquids
2. (+) Drets pendents de cobrament
(+) d el p res s u p o s t co rren t
(+) d e p res s u p o s to s tan cats
(+) d 'o p eracio n s n o p res s u p o s tàries

486.438,39
486.817,80
160.358,48

(+) d el p res s u p o s t co rren t
(+) d e p res s u p o s to s tan cats
(+) d 'o p eracio n s n o p res s u p o s tàries

163.354,87

3. (-) Obligacions pendents de pagament

4. (+) Partides pendents d'aplicació
(-) co b ram en ts efectu ats p en d en ts d 'ap licació d efin itiv a
(+) p ag am en ts efectu ats p en d en ts d 'ap licació d efin itiv a

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)
II. Saldos de cobrament dubtós
III. Excés de finançament afectat

60.449,66
126,00
5.869,31

- La gestió de la tresoreria és la següent:

Maria Jesús Pena Navarra

Signatura 1 de 1

09/08/2019 Secretària-Interventora

IV. Rom anent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)

IMPORTS ANY 2018 IMPORTS ANY ANTERIOR 2017
2.401.113,62 €
2.840.344,81
1.029.446,07 €
1.133.614,67
328.823,18 €
509.369,89 €
191.253,00 €
227.299,59 €
223.804,53
162.553,03 €
19,02 €
64.727,54 €
17.792,43 €
5.743,31
126,00 €
17.918,43 €
3.221.052,53 €
3.755.898,26
380.129,47 €
414.886,87
77.120,38 €
142.542,64
2.763.802,68 €
3.198.468,75
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Existències inicials
Pagaments
Cobraments
Existències finals
Superàvit o dèficit de
tresoreria:(existències finalsexistències inicials)

2.401.113,62
3.569.527,16
4.008.758,35
2.840.344,81

439.231,19

Pel que fa a la gestió de la Tresoreria feta durant l’any 2018, cal dir que ha estat
correcta i ha permès atendre amb normalitat els pagaments de l’Ajuntament amb
regularitat, de manera que s’ha produït un superàvit a la tresoreria de 439.231,19
euros.
b/ A llarg termini:
- Anàlisi de la càrrega financera i la capacitat d’endeutament futur:
L’Ajuntament no soporta càrrega financera donat que el deute viu tan a l’inici com al
final de l’exercici és 0.
- Estalvi net:
L’estalvi net 2.605.996,38 - 1.870.940 – 0 = 1 a 5 d’ingressos corrents liquidats –
cap. 1, 2 i 4 d’obligacions reconegudes – la suma total de les anualitat teòriques)
s’ha situat en 735.056,10 €, i representa el 28,21% dels ingressos corrents liquidats.
2.3. Anàlisi econòmic
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El Resultat econòmic patrimonial de l’exercici 2018 és de 489.785,00 €. Aquest
import coincideix amb el resultat de l’exercici del balanç de situació i determina
l’estalvi que s’ha produït al tancament de l’exercici.
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AJUNTAMENT D'ALCOLETGE

Pàgina:
Data:

2018

Exercici Comptable:

1. Ingressos tributaris i urbanístics
a) Impostos
b) Taxes
c) Contribucions espeicals
d) Ingressos urbanístics
2. Transferències i subvencions rebudes
a) De l'exercici
b) Imputació de subvencions per l'immobilitzat no financer
c) Imputació de subvencions per actius corrents i altres
3. Vendes i prestacions de serveis
a) Vendes
b) Prestació de serveis
4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació
i deterioram ent de valor
5. Treballs realitzats per l'entitat per al seu im m obilitzat
6. Altres ingressos de gestió ordinària
7. Excés de provisions
A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)
8. Despeses de personal
a) Sous, salaris i assimilats
b) Càrregues socials
9.Transferències i subvencions concedides
10. Proveïm ents
a) Consum de mercaderies i altres proveïments
b) Deteriorament de valor de mercaderies, matèries primeres i altres
proveïments
11. Altres despeses de gestió ordinària
a) Subministraments i serveis exteriors
b) Tributs
c) Altres
12. Am ortització de l'im m obilitzat
B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)
13. Deterioram ent de valor i resultats per venda de l'im m obilitzat no
financer i actius en estat de venda
a) Deteriorament de valor

Exercici 20xx
1.715.875,63
1.302.460,44
392.485,56
20.929,63
1.042.066,49
1.042.066,49

0,00

55.928,38
2.813.870,50

%
0,61
0,46
0,14
0,01
0,00
0,37
0,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,02
0,00
1,00

-617.830,33
-471.594,68
-146.235,65
-128.294,22
-25.860,10
-25.860,10

0,27
0,21
0,06
0,06
0,01
0,01
0,00

-1.094.607,23
-1.076.397,71
-18.209,52

0,48
0,47
0,01
0,00
0,19
1,00

-430.828,04
-2.297.419,92
516.450,58
0,00

b) Baixes i vendes
c) Imputació de subvencions per l'immobilitzat no financer
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14. Altres partides no ordinàries
a) Ingressos
b) Despeses
II. Resultat de les operacions no financeres (I +13+14)

0,00

516.450,58

15. Ingressos financers
21.553,48
a) De participacions en instruments del patrimoni
b) De valors representatius de deute, de crèdits i d'altres inversions
21.553,48
financeres
16. Despeses financeres
-688,31
a) Per deutes amb entitats del grup, multigrup i associades
b) Altres
-688,31
17. Despeses financeres im putades a l'actiu
18. Variació del valor raonable en actius i passius financers
0,00
a) Derivats financers
b) Altres actius i passius a valor raonable amb imputació en resultats
c) Imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per a la
19. Diferències de canvi
20.Deterioram ent de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers -47.530,75
a) D'entitats del grup, multigrup i associades
-8.945,89
b) Altres
-38.584,86
21. Subvencions per al finançam ent d'operacions financeres
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)
-26.665,58
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II + III)
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489.785,00
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2.4. Anàlisi de la gestió pressupostària
- El resultat pressupostari és el següent:
DRETS
RECONEGUTS
NETS

Operacions corrents
Altres operacions no financeres
Total operacions no financeres
Actius financers
Passius financers
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI
AJUSTOS:
Crèdits gastats finançats amb romanent de
tresoreria per a despeses generals
Desviacions negatives de finançament
Desviacions positives de finançament
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

2.605.996,38
229.913,78
2.835.910,16
0,00
0,00
2.835.910,16

OBLIGACIONS
RECONEGUDES
NETES

AJUSTOS

1.871.628,59
398.253,84
2.269.882,43
0,00
0,00
2.269.882,43

RESULTAT
PRESSUPOSTARI

734.367,79
-168.340,06
566.027,73
0,00
0,00
566.027,73

140.440,50
97.018,19
144.089,21

140.440,50
97.018,19
-144.089,21
659.397,21

De l’anàlisi del resultat pressupostari de l’any 2018, se’n desprèn que els recursos
pressupostaris han estat suficients per finançar les despeses pressupostàries.
- Ingressos:

Pressupost inicial d’ingressos:
Modificacions d’ingressos:
Pressupost definitiu d’ingressos:
Drets reconeguts nets:
Recaptació neta:
Drets pendents de cobrament:

2.340.400,00
1.550.184,81
3.890.584,81
2.835.910,16
2.349.471,77
486.438,39

Les modificacions de les previsions d’ingressos han estat conseqüència de majors
ingressos per Impost de construccions, per incorporacions de crèdit i de finançament
d’inversions amb romanent de tresoreria.
Pel que fa al capital pendent de cobrament que figura en els estats comptables del
Compte General, ja ha estat analitzat per la Intervenció a l’informe de la liquidació del
pressupost.
- Despeses:

Maria Jesús Pena Navarra
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L’execució del pressupost d’ingressos en el seu conjunt s’ha situat dins de les
previsions fetes en l’aprovació del pressupost, ja que aquest s’ha executat en un
72,89 %
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Pressupost inicial de despeses:
Modificacions de despeses:
Pressupost definitiu de despeses:
Obligacions reconegudes:
Despeses pagades:
Obligacions pendents de pagament:

2.340.400,00
1.550.184,81
3.890.584,81
2.269.882,43
2.106.527,56
163.354,87

L’execució del pressupost de despeses durant l’any 2018 ha estat del 58,34%
Les modificacions de crèdit de l’exercici 2018 són les següents:

Crèdit extraordinari:
Suplement de crèdit:
Ampliació de crèdit:
Incorporació de romanents de crèdit:
Generació de crèdit
Baixes de partides
Total modificació:

93.508,01
151.064,11
0,00
1.389.945,86
0,00
84.333,17
1.550.184,81

Els romanents de crèdits d’incorporació obligatòria són de129.668,30 €.
2.4. Anàlisi del compliment dels objectius d’estabilitat, regla de la despesa i
sostenibilitat
2.4.1. Estabilitat
L'entitat local presenta una capacitat de finançament per import de 395.402,37 euros
d' acord amb el següent detall:

Ingressos no financers

2.835.910,16

Despeses no financeres

2.269.882,43

Superàvit no financer

566.027,73

Ajustos d'ingressos
Recaptació
PTE

-180.009,61
0,00

Interessos

Maria Jesús Pena Navarra

Signatura 1 de 1

09/08/2019 Secretària-Interventora

Quadre 1. Càlcul de l'estabilitat

-150,00
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Ajustos de despeses
Compte 413

9.534,25

Adquis. Pagam. Aplaçat

0,00

Interessos

0,00

Lísings

0,00

Execució d'avals

0,00

Aportacions de capital

0,00

Ingressos ajustats

2.655.750,55

Despeses ajustades

2.260.348,18

Capacitat de finançament

395.402,37

2.4.2. Regla de la despesa
En el quadre següent es detallen els càlculs realitzats a fi d'analitzar si la liquidació
del pressupost 2019 compleix amb l'objectiu de la regla de la despesa. En aquest
cas, l'entitat local compleix la Regla de la despesa amb un marge de
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111.486,84 euros.
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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
- Inversió financerament sostenible finançada
amb superàvit de la liquidació
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
% Variació de la despesa computable (5-1/1)

Liquidació exercici Liquidació exercici
n-1
2018
2.273.474,82
2.269.882,43
-1.604,15
-9.534,25
0,00
0,00

0,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00
-9.534,25

0,00

0,00

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

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

0,00

0,00

2.271.870,67

2.260.348,18

202.872,80

186.684,34

202.872,80

186.684,34

0,00
0,00
35.789,54
163.353,26
3.730,00
0,00

0,00
0,00
44.543,81
142.140,53
0,00
0,00
66.493,86

2.068.997,87
0,024
2.118.653,82

2.007.169,98

0,00
0,00
2.118.653,82
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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.
+/-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
-Inversions realitzades per la Corporació local per
compte d'altres Administracions Públiques

2.007.169,98
111.483,84
-2,99%
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2.4.3. Sostenibilitat
2.4.3.1. Endeutament
El volum de deute viu a 31/12/2018, en termes de percentatge sobre els ingressos
corrents ajustats minorant els ingressos afectats, és el següent:
Nivell de deute viu

Import

1

(+) Ingressos liquidats consolidats: ( Cap. 1 a 5)

2.269.972,40

2

(-)

CCEE

0,00

3

(-)

QQUU

0,00

4

(-)

ALTRES

0,00

5

Total ingressos corrents consolidats ajustats: (1-2-3-4)

2.269.972,40

6

Deute viu a 31 de desembre a llarg termini

0,00

7

Deute viu a 31 de desembre a curt termini

0,00

8

Ràtio de deute viu consolidat: (5+6/4)

0,00%

2.4.3.2 Període mig de pagament
El PMP del quart trimestre del 2018 informat al MINHAP ha estat de 8,30 dies.
2.5. Anàlisi d’indicadors
A partir dels estats de la liquidació i del Compte General s’obtenen una sèrie
d’indicadors els quals ens proporcionen informació sobre la situació financera,
patrimonial, econòmica i pressupostària de l’entitat local.

Indicadors financers i patrimonials
Li qui di ta t i mme di a ta
Li qui di ta t a curt te rmi ni
Li qui di ta t ge ne ra l
Ende uta me nt pe r ha bi ta nt
Ende uta me nt
Re l a ci ó d'e nde uta me nt
Ca s h-fl ow
Pe ríode mi g de pa ga me nt a cre di tors come rci a l s
Pe ríode mi g de cobra me nt

12,19
19,13
85,68
50,79
0,09
0
0,29
-6,65
54,22
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Els indicadors financers i patrimonials són els següents;
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L’indicador de liquiditat immediata proporciona informació de quin grau hi ha
tresoreria disponible immediatament per a fer front als pagaments a curt termini.
Aquest indicador hauria de presentar valors superiors al 80%. En cas contrari,
significa que l’entitat té problemes en la tresoreria. L’entitat local té un rati de 87,81 la
qual cosa significa que no existeix cap dificultat per atendre als pagaments a curt
termini.
La liquidat a curt termini indica la capacitat que té l’entitat per a atendre a curt termini
les seves obligacions pendents de pagament. L’entitat local té un rati de 80,87 per
cent la qual cosa significa que te capacitat suficient per atendre les obligacions
pendents de pagament.
La liquiditat general proporciona informació en relació en quina mesura tots els
elements patrimonials que formen l’actiu corrent cobreixen el passiu corrent. L’entitat
local té un rati de 14,32 la qual cosa significa que existeix un diferencial d’actiu
correu en relació al passiu corrent.
L’endeutament per habitant ens proporciona informació en relació al deute que
suporta cada habitant del municipi. L’entitat local té un rati de 50,79 euros per
habitant atès que en càlcul de l’endeutament intervé tot el passiu corrent i passiu no
corrent.
El rati d’endeutament representa la relació entre la totalitat del passiu exigible en
relació al patrimoni net i el passiu de l’entitat. L’entitat local té un rati de 0.09 la qual
cosa significa que no te passiu exigible.
La relació d’endeutament proporciona la relació existent entre el passiu corrent i el
no corrent. L’entitat local té un rati de 0 perquè no té passiu no corrent.
El cash flow indica la mesura en què els fluxes nets de gestió de caixa cobreixen el
passiu de l’entitat. L’entitat local té un rati de 0,29 la qual cosa significa l’existència
suficientment de caixa per cobrir el passiu.

El període mig de cobrament indica els dies que l’entitat tarda a recaptar els drets
reconeguts dels capítols 1 a 3 i 5 exclosos aquells ingressos que es derivin
d’operacions financeres. L’entitat local té un rati de 54,22 dies a fer efectiu els
cobraments.
De l’anàlisi del compte de resultats econòmic patrimonial s’obtenen els següents
indicadors relatius a l’estructura dels ingressos i de les despeses:
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El període mig de pagament indica els dies mitjos que es tarda a pagar als creditors
comercials les obligacions reconegudes dels capítols 2 i 6. L’entitat local té un rati de
– 6,65 la qual cosa significa que paga amb 6,65 dies abans del termini legalment
establert.
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Ratis del compte del resultat econòmico patrimonial
Estructura d'ingressos
Ingres s os tri buta ri s / Ingres s os de ges ti ó ordi nà ri a
Tra ns ferènci es / Ingres s os de ges ti ó ordi nà ri a
Vendes i proveïments / Ingres s os de ges ti ó ordi nà ri a
Res ta d'i ngres s os / Ingres s os de ges ti ó ordi nà ri a
Estructura de despeses
Des pes es de pers ona l / Des pes es de ges ti ó ordi nà ri a
Tra ns ferènci es / Des pes es de ges ti ó ordi nà ri a
Proveïments / Des pes es de ges ti ó ordi nà ri a
Res ta de des pes es / Des pes es de ges ti ó ordi nà ri a
Cobertura de l es des pes es corrents

0,59
0,39
0
0,02
0,28
0,07
0,01
0,64
0,91

Els ingressos de gestió ordinària estan representats per ingressos tributaris,
transferències, vendes i proveïments i altres ingressos. Els ratis anteriors mostren el
pes de cada un d’aquests ingressos en el total d’ingressos de gestió ordinària. El
ingressos que tenen més pes en l’estructura d’ingressos són els ingressos tributaris
seguits de les transferències i ingressos de gestió ordinària.
Les despeses de gestió ordinària s’estructuren en despeses de personal,
transferències, proveïments i la resta de despeses. Els ratis anteriors mostren el pes
de cada tipus de despesa. Les despeses amb més pes són les relatives a despeses
de gestió ordinària, seguides de les despeses de personal.
El rati de cobertura de les despeses corrents posa de manifest la relació existent
entre les despeses de gestió ordinària i els ingressos ordinaris. Pel que fa a l’entitat
local, aquest indicador té un valor diferencial de 0,11 per la qual cosa els ingressos
ordinaris cobreixen les despeses de gestió ordinària.

Indicadors pressupostaris d'exercici corrent
Execuci ó del pres s upos t de des pes es
Rea l i tza ci ó de pa ga ments
Des pes a per ha bi ta nt
Invers i ó per ha bi ta nt
Es forç i nvers or
Execuci ó del pres s upos t d'i ngres s os
Rea l i tza ci ó de cobra ment

0,83
0,95
575,28
57,58
0,1
1,05
0,78

L’execució del pressupost de despeses mostra la proporció dels crèdits aprovats a
l’exercici dels quals s’han reconegut obligacions. L’entitat local té un rati de 0,83 la
qual cosa significa que s’han reconegut menys obligacions dels crèdits aprovats.
El rati de realització de pagaments indica la proporció d’obligacions reconegudes a
l’exercici que han estat pagades. L’entitat local té un rati de 0,95 la qual cosa
significa que el compliment de pagaments es quasi total al tancament de l’exercici.
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La despesa per habitant distribueix la totalitat de la despesa pressupostària de
l’exercici entre el nombre d’habitants. L’entitat local té un rati de 575,28 euros.
La inversió per habitant distribueix les obligacions reconegudes netes dels capítols 6
i 7 entre el nombre d’habitants. L’entitat local té un rati de 57,58 euros per habitant.
L’esforç inversor mostra la proporció que representen les operacions de capital
realitzades a l’exercici en relació amb la totalitat de les despeses pressupostàries
que s’han realitzat a l’exercici. L’entitat local té un rati de 0,01.
L’execució del pressupost d’ingressos mostra la proporció de les previsions de
l’exercici dels quals s’han reconegut drets. L’entitat local té un rati de 1,05 la qual
cosa significa que s’han reconeguts més drets que els previstos inicialment,
La realització de cobraments mostra la proporció que suposen els cobraments de
l’exercici en relació als drets reconeguts nets. L’entitat local té un rati de 0,78.
El rati d’autonomia indica la proporció que representen els ingressos pressupostaris
de l’exercici, sense computar els derivats de subvencions i passius financers, en
relació a la totalitat dels ingressos pressupostaris. L’entitat local té un rati de 64,34
la qual cosa significa que l’Ajuntament té una bona autonomia .
El rati d’autonomia fiscal reflecteix la proporció que representen els ingressos
pressupostaris de naturalesa tributària realitzats a l’exercici en relació a la totalitat
d’ingressos pressupostaris de l’exercici. L’entitat local té un rati de 62,78 la qual
cosa significa que els ingressos majoritaris de l’Ajuntament son de naturalesa
tributària.
El superàvit o dèficit per habitant distribueix el resultat pressupostaria ajustat entre el
nombre d’habitants. L’entitat local té un rati de 192,86 euros per habitant.

La realització de pagaments indica el percentatge d’obligacions d’exercicis tancats
pagades durant l’exercici. L’entitat local té un rati de 100%
La realització de cobraments mostra informació dels drets reconeguts d’exercicis
tancats cobrats durant l’exercici. L’entitat local té un rati de 38,76 %.
Fonaments jurídics
1. La Regla 44 de l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la
Instrucció del model normal de comptabilitat local (ICAL) estableix que el Compte
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Pel que fa als ratis d’exercicis tancats, s’analitza la realització de pagaments i
cobraments.
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General de l’entitat local mostrarà la imatge fidel del patrimoni, de la situació
financera, dels resultats i de l’execució del pressupost.
2. L’article 209 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei reguladora de les Hisendes locals (TRLRHL) i la Regla 45 de la ICAL,
estableixen que el Compte General estarà integrat pel de la pròpia entitats, el dels
organismes autònoms i pel de les societats mercantils de capital íntegrament
municipal.
3. L’article 211 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el TRLRHL, disposa
que els municipis amb població superior a 50.000 habitants i les entitats locals
d’àmbit territorial superior acompanyaran, a més, al Compte General una memòria
justificativa del cost i rendiment dels serveis públics i una memòria demostrativa del
grau en què s’hagin assolit els objectius programats amb indicació dels previstos i
aconseguits amb el cost dels mateixos.
4. L’article 212 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el TRLRHL, l’article
116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril per la qual s’aproven les Bases del règim local i les
Regles 49 i 51 de la ICAL disposen que els estats i comptes de l’entitat local, així
com dels organismes autònoms i de les societat mercantils amb capital íntegrament
de l’entitat local, seran retuts pel seu president abans del 15 de maig de l’exercici
següent al qual corresponguin.
Afegeix que el Compte General l’ha de formar la Intervenció i que abans de l’1 de
juny s’ha de sotmetre a informe de la Comissió Especial de Comptes.
El Compte General amb l’informe de la Comissió Especial de Comptes s’exposarà al
públic per un termini de 15 dies, durant els quals i vuit més els interessats podran
presentar reclamacions, objeccions o observacions. Una vegada examinats aquests
per la Comissió especial i fetes les comprovacions necessàries, s’emetrà un nou
informe.
El Compte General se sotmetrà al Ple per a ser aprovat abans de l’1 d’octubre
acompanyat dels informes de la comissió especial i de les reclamacions i objeccions
presentades.

El conveni de col·laboració signat el 3 de desembre del 2014 entre el Tribunal de
Comptes i la Sindicatura de Comptes de Catalunya per a la coordinació de la
tramesa telemàtica dels comptes generals de les entitats locals permet que les
entitats locals de Catalunya enviïn la documentació relativa al Compte general
mitjançant un únic procediment telemàtic i que es consideri presentat el Compte
general en ambdues institucions a tots els efectes
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L’article 223 del TRLRHL disposa que cal retre el Compte General degudament
aprovat al Tribunal de Comptes, abans del 15 d’octubre.
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5. La regla 45 de la ICAL disposa que els estats que formaran part del Compte
General de l’entitat local i de cadascun dels seus organismes autònoms són el
balanç de situació, el compte del resultat econòmic patrimonial, l’estat de liquidació
del pressupost, l’estat de canvis del patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la
memòria. També disposa que caldrà afegir la següent documentació
complementària:
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat local i
de cadascun dels seus organismes autònoms.
- Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus
saldos a favor de l’entitat local o de l’organisme autònom, a fi d’exercici i agrupats
per nom o raó social de l’entitat bancària. en cas de discrepància entre els saldos
comptables i els bancaris s’aportarà l’oportú estat de conciliació, autoritzat per
l’interventor o òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat.
6. La regla 48 de la ICAL estableix que a més a més dels documents relacionats
anteriorment al Compte General s’hi acompanyaran si s’escau:
- Els comptes anuals de les societats mercantils que l’entitat local en tingui una
participació majoritària
- Els comptes anuals de les unitats dependents d’acord amb la Llei orgànica
d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera no compreses en l’apartat
anterior ni integrades al Compte General.
7. L’article 58 del DL 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya estableix que correspon a la comissió
especial de comptes l'examen, l'estudi i l'informe dels comptes anuals de la
corporació. Afegeix que per a l'exercici adequat de les seves funcions, la comissió
pot requerir, per mitjà de l'alcalde o alcaldessa, la documentació complementària que
consideri necessària i la presencia dels membres i els funcionaris de la corporació
especialment relacionats amb els comptes que s'analitzin.

Les competències de la comissió especial de comptes s'entenen sens perjudici de
les que corresponen al Tribunal de Comptes i a la Sindicatura de Comptes, d'acord
amb llur legislació específica.
8. L’article 101.3 del DL 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya disposa que el Compte General i la
documentació complementària han d'ésser a disposició dels membres de la
comissió, perquè els puguin examinar i consultar, com a mínim quinze dies abans de
la primera de les reunions.
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Estableix que la comissió està integrada per membres de tots els grups polítics
integrants de la corporació. El nombre de membres és proporcional a la seva
representativitat en l'ajuntament o igual per a cada grup. En aquest últim cas s'aplica
el sistema de vot ponderat.
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CONCLUSIONS
1. L’entitat local presenta un situació d’equilibri patrimonial, en què els actius no
corrents estan totalment finançats pels capitals permanents. Així mateix presenta un
estalvi de 489.785,00 euros.
2. L’entitat local presenta un situació d’equilibri financer amb un romanent de
tresoreria per a despeses generals de 3.198.468,75. La gestió de la tresoreria
presenta un superàvit anual de 2.840.344,81 euros.
3. La gestió pressupostària de l’entitat local mostra un resultat pressupostari ajustat
de 659.397,21 euros.
4. En relació als compliments de l’objectiu d’estabilitat, regla de la despesa i deute
viu de l’ens local, aquest presenta una capacitat de finançament de 395.402,37
euros, un compliment de la regla de la despesa de 111.486,84 euros, un rati de
deute viu d’import zero i un PMP anual de 8,30.
5. En conseqüència, la Intervenció informa favorablement l’elaboració del compte
general de l’exercici 2018.
Alcoletge, a 12 de juny de 2019

La secretari/a interventor/a, Maria Jesús Pena Navarra

En compliment del previst a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, li informem que les seves dades seran
tractades per tal de donar resposta al procediment/tràmit iniciat per vostè. Les seves dades passaran a formar part dels fitxers responsabilitat d'aquest
Ajuntament i només seran tractades per la finalitat descrita. Tan mateix, li informem que les seves dades podran ser comunicades a aquelles Administracions
Publiques que, en el correcte desenvolupament del procediment/tràmit iniciat o quan una llei així ho prevegi. En qualsevol cas, podrà exercir els seus drets
d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant escrit a aquest Ajuntament o bé mitjançant l'espai d'atenció al ciutadà de la pàgina web.
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