AJUNTAMENT DEL PORT DE LA SELVA
CAP DE CREUS – ALT EMPORDÀ

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST
MUNICIPAL.

EXERCICI 2015

Aprovada per Junta de Govern Local del dia 15/03/2016.
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1.1. Pressupost de despeses:
1. Exercici en curs:
Pressupost inicial de despeses:
Modificacions de despeses:
Pressupost definitiu de despeses:

3.084.344,68
248.309,94
3.332.654,62

Despeses autoritzades:
Despeses compromeses:

3.128.655,38

Obligacions reconegudes:

3.029.210,26

Despeses ordenades:
Pagaments realitzats:
Obligacions pendents de pagament:
2. Exercicis tancats :
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de
l’exercici:
Baixes, anul·lacions, cancel·lacions:
Pagaments realitzats:
Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de
l’exercici:
CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:

2.915.137,72
114.072,54

167.846,01
165.648,68
2.197,33
116.269,87

1.2. Pressupost d’ingressos:
1. Exercici en curs:
Pressupost inicial d’ingressos:
Modificacions d’ingressos:

3.084.344,68
248.309,94

Pressupost definitiu d’ingressos:

3.332.654,62

Drets reconeguts:

3.353.286,05

Drets anul·lats:
Drets reconeguts nets:
Devolució d’ingressos:
Recaptació neta:
Drets pendents de cobrament:

51.765,36
3.301.520,69
40.483,50
3.119.408,27
182.112,42

2. Exercicis tancats :
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici:

1.444.923,13

Baixes / drets anul·lats:

4.803,61

Baixes / drets cancel·lats:

6.472,09

Recaptació:
Drets pendents de cobrament al final de l’exercici:
DEUTORS PENDENT DE COBRAMENT:

148.467,25
1.285.180,18
1.467.292,60
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1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:
RESULTAT PRESSUPOSTARI

2015
DRETS
RECONEGUTS
NETS

a. Operacions corrents

OBLIGACIONS
RECONEGUDES
NETES

AJUSTOS

RESULTAT

3.176.185,16

2.537.847,21

638.337,95

125.335,53

289.081,08

-163.745,55

3.301.520,69

2.826.928,29

474.592,40

c. Actius financers

0,00

0,00

0,00

d. Passius financers

0,00

202.281,97

-202.281,97

0,00

202.281,97

-202.281,97

3.301.520,69

3.029.210,26

272.310,43

b. Altres operacions no financeres
1. Total operacions no financeres (a+b)

2. Total operacions financeres (c+d)
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI
(I=1+2)
AJUSTOS:
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de
tresoreria per a despeses generals.
4. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici

118.986,47
0,00

5. Desviacions de finançament positiu de l'exercici
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4+5)

0,00
118.986,47

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

391.296,90

1.4. Romanent de tresoreria:
Exercici Comptable: 2015
ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12 /2015

IMPORTS
ANY

1. (+) Fons líquids

1.433.916,22

2. (+) Drets pendents de cobrament
(+) del Pressupost corrent
(+) de Pressupostos tancats
(+) d'operacions no pressupostàries

1.625.751,05
182.112,42
1.285.180,18
158.458,45

3. (-) Obligacions pendents de pagament
(+) del Pressupost corrent
(+) de Pressupostos tancats
(+) d'operacions no pressupostàries

2015

566.138,54
114.072,54
2.197,33
449.868,67
-2.873,50

4. (+) Partides pendents d'aplicació
(-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva

2.873,50

(+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva

0,00

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)
II. Saldos de dubtós cobrament
III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)
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2.490.655,23
612.210,84
0,00
1.878.444,39

1.5. Estalvi net:
Per tal de determinar la solvència de l’ajuntament, cal fer l’estimació de l’estalvi net
prenent com a element de càlcul les dades de la liquidació anteriorment indicades.
L’estalvi net determina l’equilibri a les operacions corrents realitzades per l’entitat
local, en la mesura que genera suficients recursos per al seu funcionament ordinari i la
devolució de l'endeutament, i en cas de ser positiu representa la capacitat d’assumir
nou endeutament.

ESTALVI NET = DRN capítols 1 a 5 – ORN capítols 1, 2 i 4 – Anualitat teòrica

Econ. Descripció
1
2
3
4
5

DRN (drets
reconeguts nets)

Impostos directes.
Impostos indirectes.
Taxes, preus públics i altres ingressos.
Transferències corrents.
Ingressos patrimonials.

1.561.113,89
46.028,47
1.326.545,03
227.275,52
15.222,25

Total ingressos (A) / drets reconeguts nets per operacions
corrents.

3.176.185,16

Per a més precisió, en el càlcul dels ingressos corrents liquidats, hi caldria descomptar
l’import de les subvencions i transferències corrents finalistes dels capítol quatre del
pressupost d’ingressos, és a dir, aquelles que tot i que es destinin a despesa corrent,
es reben per a ésser destinades a una despesa concreta, sense possibilitat d’alterar el
seu destí. A més, es descompten també els interessos obtinguts de la compte corrent
bancària afecta al Patrimoni Municipal de sòl i d’habitatge, però que en aquest exercici
de 2014 han estat zero.
I aquest import a minorar és el següent:
Import a minorar de subvencions finalistes del Cap. 4.-

28.979,22

Així, calculats els ingressos corrents liquidats, s’obtindria aquest import:
Total ingressos (A)’ / drets reconeguts nets per operacions corrents,
menys subvencions i transferències finalistes (capítol 4)

3.147.205,94
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Econ. Despeses corrents / Descripció

ORN (obligacions
reconegudes netes)

1 DESPESES DE PERSONAL
2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS
4 TRANSFERENCIES CORRENTS
- Obligacions finançades amb Romanent de
Tresoreria, per a despeses generals.

808.405,89
1.674.358,34
30.385,15
-9.308,14

Total despeses (B) / obligacions reconegudes netes per operacions
corrents.

2.503.841,24

Estalvi brut (A - B)

672.343,92

Estalvi brut (A’ - B), menys transferències finalistes del capítol 4

643.364,70

Anualitat constant préstecs concertats

201.058,12

Estalvi net (estalvi brut – anualitat teòrica)
Estalvi net x 100
Ràtio estalvi net = ------------------- =
Total ingressos (A)

Estalvi net (estalvi brut ajustat– anualitat teòrica), ajustat
Estalvi net x 100
Ràtio estalvi net = ------------------- =
Total ingressos (A’)

471.285,80
14,8381%

442.306,58
14,0539%

2.1. Càlcul de la capacitat o necessitat de finançament derivada de la
liquidació del pressupost.
L'article 11.4 de la LOEPSF estableix que les corporacions locals han de mantenir una
posició d'equilibri o superàvit pressupostari.
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El càlcul de la capacitat o necessitat de finançament en els ens sotmesos a pressupost
s'obté, per diferència entre els imports dels capítols 1 a 7 d'ingressos i els capítols 1 a
7 de despeses, prèvia aplicació dels ajustos motivats per la diferència de criteri entre la
comptabilitat nacional i la pressupostària.
L'entitat local presenta una capacitat de finançament per import de 425.487,21
euros d'acord amb el següent detall:
Quadre 1. Càlcul de l'estabilitat
Ingressos no financers
Despeses no financeres
Superàvit no financer
Ajustos d'ingressos
Recaptació
PTE
Interessos
Ajustos de despeses
Compte 413
Adquis. Pagam. Aplaçat
Interessos
Lísings
Execució d'avals
Aportacions de capital
Ingressos ajustats
Despeses ajustades
Capacitat de finançament

3.301.520,69
2.826.928,29
474.592,40
-49.105,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.252.415,50
2.826.928,29
425.487,21

2.2. Compliment de la regla de la despesa.
A fi de determinar si l'entitat local, en termes consolidats, compleix amb la Regla de la
Despesa, caldrà comparar l'import màxim establert en la liquidació del 2014 amb aquell
que es desprèn de la liquidació del 2015.
La despesa computable de l'exercici 2015 serà la no financera, exclosos els interessos
del deute, la part de la despesa finançada amb fons finalistes procedents
d’Administracions Públiques i transferències vinculades als sistemes de finançament de
les Corporacions Locals, les inversions financerament sostenibles finançades amb
superàvit de la liquidació del 2014 i, si escau, aplicarem els ajustos que estableix la
tercera edició de la “Guia per la determinació de la Regla de la despesa de l’article 12
de la Llei 2/2012 Orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera per a les
Corporacions Locals”, de la IGAE.
Aquest resultat el compararem amb l'obtingut en la liquidació del 2014 a la qual
aplicarem la taxa de referència de creixement del PIB a mig termini de l’economia
espanyola que del 2014 al 2015 és del 1,8% i, si s’escau, afegirem els increments
normatius amb caràcter permanent (i anàlogament les disminucions de recaptació
avalades per canvis normatius).
En el quadre següent es detallen els càlculs realitzats a fi d'analitzar si la liquidació del
pressupost 2015 compleix amb l'objectiu de la regla de la despesa. En aquest cas,
l'entitat local no compleix la Regla de la despesa amb un marge de 30.469,80
euros.
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Concepte
Suma cap.1 a 7 de despeses sense interessos
AJUSTOS (Càlcul despeses no financeres segons el
SEC)

Liquidació
exercici 2014

Liquidació
exercici 2015

2.830.969,61

2.802.467,86

0,00

0,00

-Venda de terrenys i altres inversions reals.

0,00

+/-Inversions realitzades per compte d'un ens local.
+/-Execució d'avals.
+Aportacions de capital.

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

+/-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

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

-Mecanisme extraordinari de pagament a proveïdors 2012
-Inversions realitzades per la Corporació local per compte
d'altres Administracions Públiques

0,00
0,00

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

2.830.969,61

0,00
176.881,94

83.407,25

94.876,83
16.984,27
65.020,84

0,00
0,00
11.244,35
72.162,90
0,00
0,00

2.654.087,67

2.719.060,61

- Transferències per fons dels sistemes de finançament

0,00

- Despesa 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)

2.802.467,86

0,013
2.688.590,81
0,00
0,00
2.688.590,81

b) TOTAL DESPESA COMPUTABLE (Exercici n) (5)
Marge d'incompliment
% Variació de la despesa computable (5-1/1)
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2.719.060,61
-30.469,80
2,45%

2.3. Anàlisi de l’objectiu de sostenibilitat.
2.3.1. Deute públic:
L’article 13.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, únicament defineix un objectiu sectorial i no individual de
deute per al subsector de l’administració local.
No es disposa de desenvolupament normatiu que informi de com determinar i aplicar
aquest percentatge. No obstant això, els límits d’endeutament aplicables a cadascuna
de les entitats locals es regulen al TRLRHL, és a dir, el 110% dels ingressos corrents
liquidats consolidats.
El volum de deute viu a 31/12/2015, en termes de percentatge sobre els ingressos
corrents ajustats minorant els ingressos afectats, és el següent:

1
2
3
4
5
6
7
8

(+)
(-)
(-)
(-)

Nivell de deute viu
Import
Ingressos liquidats consolidats: ( Cap. 1 a 5)
3.176.185,16
0,00
CCEE
0,00
QQUU
0,00
ALTRES
Total ingressos corrents consolidats ajustats: (1-2-34)
3.176.185,16
Deute viu a 31 de desembre a llarg termini
1.119.808,39
Deute viu a 31 de desembre a curt termini
0,00
Ràtio de deute viu consolidat: (5+6/4)
35,26%

2.3.2. Període mig de pagament.
El PMP del quart trimestre informat al MINHAP ha estat de 0,07 dies.

La present liquidació del pressupost municipal de l’exercici de 2015 ha estat aprovada per la
Junta de Govern Local en la sessió celebrada el dia 15 de març de 2016.
Ho certifico.
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El Secretari de l’Ajuntament.

