DECRET núm. 369
Liquidació del Pressupost de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt de l’exercici 2019
Lliçà d’Amunt, 15 de maig de 2020
Atès que s’han confeccionat per part de la Intervenció municipal els estats
demostratius de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt de
l’exercici 2019, segons les dades comptables i financeres incorporades en
l’expedient.
Vist l’informe emès per l’interventor, del que es desprenen les mesures
econòmiques i financeres a prendre, d’acord amb els resultats obtinguts.
Vistos els resultats obtinguts, calculats segons els criteris i normativa vigent i que
són els següents:
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PRESSUPOST DE DESPESES
Exercici corrent
Pressupost inicial
Modificacions
Pressupost definitiu
Obligacions reconegudes
Pagaments realitzats
Obligacions pendents pagament
Exercicis tancats
Obligacions reconegudes pendents de pagament a 01/01/19
Baixes i pagaments realitzats
Obligacions reconegudes pendents de pagament a 31/12/19
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PRESSUPOST D’INGRESSOS
Exercici corrent
Pressupost inicial
Modificacions
Pressupost definitiu
Drets reconeguts nets
Recaptació neta
Drets pendents de cobrament
Exercicis tancats
Drets pendents de cobrament a 01/01/19
Baixes i cobraments realitzats
Drets pendents de cobrament a 31/12/19

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

798b3a939de94bb7924dfa91b70a43d0001

Url de validació

https://carpeta.llicamunt.cat/Validador

AJUNTAMENT
DE LLIÇÀ
D'AMUNT

17.299.173,99
3.465.262,70
20.764.436,69
18.328.090,96
16.977.873,51
1.350.217,45
5.740.075,11
2.164.648,59
3.575.426,52

17.299.173,99
3.465.262,70
20.764.436,69
18.626.272,98
17.145.714,23
1.480.558,75
833.401,80
832.501,80
900,00

Resultat pressupostari exercici 2019
El Resultat pressupostari, calculat d’acord amb els art. 96 i 97 del RD 500/1990 i
els concordants de la ICAL, és la magnitud que expressa en quin grau els
ingressos liquidats han estat suficients per finançar les despeses realitzades.
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18.328.090,96
18.626.272,98
-298.182,02
1.381.103,89
678.325,08
623.764,93
1.137.482,02

Romanent de tresoreria exercici 2019
Regulat als art. 191.2 del TRLRHL, i 101 i següents del RD 500/1990 i
concordants de l’ICAL.
1. Fons líquids
2. Drets pendents de cobrament
+ del Pressupost corrent
+ del Pressupost tancat
+ d’operacions no pressupostàries
- cobraments realitzats pendents aplicació definitiva
3. Obligacions pendents de pagament
+ del Pressupost corrent
+ del Pressupost tancat
+ d’Operacions no pressupostàries
- pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva
I. Romanents de tresoreria total (1+2-3)
II. Saldos de dubtós cobrament
III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent tresor. per a despeses grals. (I-II-III)

4.576.802,63
5.090.968,75
1.350.217,45
3.575.426,52
165.324,78
0,00
2.885.235,35
1.480.558,75
900,00
1.403.776,60
0,00
6.782.536,03
2.633.442,36
238.250,55
3.910.843,12

Càlcul de l’estalvi net de l’exercici 2019
D’acord amb allò establert a l’article 53 del TRLRHL els càlculs de l’estalvi net de
l’exercici 2019 són els següents:
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1. Drets reconeguts nets
2. Obligacions reconegudes netes
3. Resultat pressupostari previ (1-2)
4. Despeses finançades amb romanent de tresoreria (+)
5. Desviacions negatives de finançament de l’exercici (+)
6. Desviacions positives de finançament de l’exercici
(-)
7. Resultat pressupostari ajustat (3+4+5-6)
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1. Drets reconeguts nets corrents sense qquu i c.especials
2. Obligacions reconeg. netes corrents (caps. I, II i IV)
3. Obligacions finançades rom. líquid tresoreria (cap. I, II i IV)
4. Estalvi brut (1-2+3)
5. Anualitat teòrica d’amortització i interessos
6. Estalvi net (4-5)

16.551.681,88
14.785.015,15
889.403,48
2.656.070,21
795.124,07
1.860.946,14

7. Promig tipus interès
8. Promig anualitats pendents amortització

0,56%
2,73

Endeutament financer exercici 2019
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Els imports més importants de l’endeutament es detallen a continuació:
1. Total deute viu crèdits a llarg termini a 31/12/19
2. Total deute viu crèdits a curt termini a 31/12/19
3. Total risc d’avals a 31/12/19
4. Total altre deute viu a 31/12/19
5. Endeutament total a 31/12/19 (1+2+3+4)
6. Ràtio legal deute viu a 31/12/2019

4.843.748,42
0,00
0,00
418.337,60
5.262.086,02
31,79%
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Estabilitat pressupostària
1. Ingressos cap I a VII (Recursos no financers)
2. Despeses cap I a VII (Aplicacions no financeres)
3. Ajustos
4. Superàvit de finançament (1-2+3)

17.048.790,96
17.400.160,70
228.803,97
-122.565,77

Regla de despesa
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L'objectiu de regla de despesa per a l'exercici 2019, es va establir en el 2,7%.
D’acord amb les dades indicades incompleix amb la regla de despesa, ja que la
computable de 2019 és superior al màxim de la regla de despesa, amb el
següent detall:
1. Base de la regla de la despesa de l’exercici anterior
2. Taxa increment aprovada pel Ministeri
3. Valoració canvis normatius
4. Valor màxim base de l’exercici
5. Aplicacions no financeres, llevat d’interessos
6. Ingressos cap.4 i 7 procedents d’AAPP
7. Ajustaments SEC95
8. Despesa finançada amb subvencions
9. Base de la despesa exercici actual
10. Marge de la regla de la despesa
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14.439.468,77
2,7 %
320.000,00
15.149.334,43
17.363.205,47
1.407.246,19
0,00
1.407.246,19
15.955.959,28
-806.624,85

Ateses les dades comptables i financeres expressades i que l’objecte de la
liquidació pressupostària anual ha de posar de manifest:
1.- 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.
2.- Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, les previsions
inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i
anul·lats, així com la recaptació neta.
Atès que s’ha donat compliment a allò establert a l'article 92 i següents del Reial
Decret 500/1990, de 20 d'abril, segons el qual es desenvolupa el capítol primer
del títol sisè del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en
matèria de pressupostos.
Atès que s’han emès els corresponents informes per part del secretari
interventor, d’acord amb allò previst a l’article 191.3 del TRLRHL.
15/05/2020 Alcalde

De conformitat amb tot allò exposat, RESOLC:
Primer.- Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici de 2019, de
conformitat amb les dades que reflecteixen la comptabilitat municipal executada
durant l’esmentat exercici i de conformitat amb la documentació obrant a
l’expedient.
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Tercer.- Donar compte de la liquidació del Pressupost de l’exercici 2019 a
l’Administració de l’Estat i de la Comunitat Autònoma, als efectes legalment
establerts.
Així ho ha manat i signat el Sr. Alcalde, davant meu la Secretària accidental, ho
certifico.
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Segon.- Donar compte de la liquidació del Pressupost al Ple municipal en la
primera sessió que se celebri.
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