
Estudi comparatiu evolució tancament pressupostari 
 
 

Presentem la liquidació del pressupost corresponent a l’exercici 2013. Aquesta liquidació mostra uns paràmetres essencials. En primer lloc l’estat real d’ingressos I despeses de l’exercici en 

curs, el que dona una realitat acurada de la situació en exercici tancat de la Corporació, molt més que el pressupost, que, tot I que tradicionalment ha tingut més rellevància política I 

mediàtica, no deixa de ser res més que previsions, que poden ser realistes o no. Però a banda, cal tenir en compte que la liquidació pressupostària, també dona una visió de l’estat de la 

hisenda municipal, consolidat amb les dades anteriors. Per aquest darrer motiu, es important creiem important la realització d’un estudi que compari aquestes dades a llarg termini, 

especialment amb el romanent líquid de tresoreria. 

1.- INGRESSOS. 

Cal destacar en aquest primer apartat d’ingressos, que ens referim a Drets reconeguts nets, és a dir ingressos que l’Ajuntament compta exigir a tercers, però que en cap cas vol dir que 

aquests s’hagin ingressat en els comptes municipals.  De l’estudi d’aquestes dades, es percep clarament el que han baixat les transferències de capital del capitol 7 d’ingressos, és a dir els 

diners que administracions superiors atorgaven a l’Ajuntament per fer obres i inversió  en general. Observem que aquestes han passat dels 1.7 ME l’any anterior a no arribar als 100.000 

euros d’enguany Respecte als ingressos corrents, aquests també pateixen una davallada significativa any rera any, en aquest cas de prop de mig milió d’euros acumulat, bàsicament en 

l’apartat de taxes, preus públics i ingressos diversos. 

 

EXERCICI 2013 EXERCICI 2012 EXERCICI 2011

4.5.1.- Drets reconeguts nets 4.5.1.- Drets reconeguts nets 4.5.1.- Drets reconeguts nets 

Capítol Drets nets Capítol Drets nets Capítol Drets nets

Capítol 1.- Impostos directes 3.784.770,68 € Capítol 1.- Impostos directes 4.069.117,69 € Capítol 1.- Impostos directes 3.513.415,15 €

Capítol 2.- Impostos indirectes 66.719,36 € Capítol 2.- Impostos indirectes 74.401,34 € Capítol 2.- Impostos indirectes 123.474,68 €

Capítol 3.- Taxes, preus públics, i

altres ingressos
2.868.854,61 €

Capítol 3.- Taxes, preus públics, i

altres ingressos
3.364.471,17 €

Capítol 3.- Taxes, preus públics, i

altres ingressos
3.516.163,28 €

Capítol 4.- Transferències corrents 3.403.861,48 € Capítol 4.- Transferències corrents 3.053.955,14 € Capítol 4.- Transferències corrents 3.406.056,20 €

Capítol 5.- Ingressos patrimonials 103.550,58 € Capítol 5.- Ingressos patrimonials 87.068,41 € Capítol 5.- Ingressos patrimonials 153.684,19 €

Total operacions corrents 10.227.756,71 € Total operacions corrents 10.649.013,75 € Total operacions corrents 10.712.793,50 €

Capítol 6.- Alienació d’inversions reals 0,00 €
Capítol 6.- Alienació d’inversions

reals
0,00 €

Capítol 6.- Alienació d’inversions

reals
0,00 €

Capítol 7.- Transferències de capital 91.683,13 € Capítol 7.- Transferències de capital 1.702.961,43 €
Capítol 7.- Transferències de

capital
1.564.599,96 €

Capítol 8.- Actius f inancers 0,00 € Capítol 8.- Actius f inancers 0,00 € Capítol 8.- Actius f inancers 0,00 €

Capítol 9.- Passius f inancers 0,00 € Capítol 9.- Passius f inancers 0,00 € Capítol 9.- Passius f inancers 0,00 €

Total operacions de capital 91.683,13 € Total operacions de capital 1.702.961,43 € Total operacions de capital 1.564.599,96 €

Total drets reconeguts nets 10.319.439,84 € Total drets reconeguts nets 12.351.975,18 € Total drets reconeguts nets 12.277.393,46 €
  

 



2.- DESPESES 

 

En relació a les despeses cal tenir en compte la rebaixa que hem tingut especialment en el capítol 1 o despeses de personal. Com era de veure el 2011, aquest capitolí era de 5.670.000 euros, , 

mentre que aquesta quantia va disminuir als 4,887.000 euros anuals. Cal tenir en compte però, que en aquesta darrera xifra, hi ha una part important dels programes desenvolupats 

conjuntament amb el Servei d’ocupació. Per altra banda, cal fixar-se amb el capítol 9 de despeses corresponents a les amortitzacions (pagament dels préstecs). Com s’havia anunciat fa 

temps, els préstecs (8 milions d’euros) sol·licitats en la legislatura 2007/2011 es feien amb període de carència, és a dir, no es començaven a pagar fins l’exercici 2012 en endavant. Per això 

s’observa que la quantia puja fins els 919.000 euros (980.000 euros per l’exercici 2014). A banda cal tenir en compte que el 2011 la quantia era de 419.000 euros, si bé es va fer una 

amortització anticipada que va fer augmentar la quantia als 622.000 € que hi consten. Més endavant de l’estudi s’estudiarà l’evolució d’aquestes magnituds. 

EXERCICI 2013 EXERCICI 2012 EXERCICI 2011

4.5.2.- Obligacions reconegudes netes 4.5.2.- Obligacions reconegudes netes 4.5.2.- Obligacions reconegudes netes

Capítol
Obligacions 

reconegudes
Capítol

Obligacions 

reconegudes
Capítol

Obligacions 

reconegudes

Capítol 1.- Despeses de personal 4.887.648,24 € Capítol 1.- Despeses de personal 4.962.771,49 € Capítol 1.- Despeses de personal 5.670.057,01 €

Capítol 2.- Despeses en béns corrents i 

serveis
2.435.715,82 €

Capítol 2.- Despeses en béns corrents i 

serveis
2.609.903,28 €

Capítol 2.- Despeses en béns 

corrents i serveis
2.520.390,12 €

Capítol 3.- Despeses financeres 145.648,77 € Capítol 3.- Despeses financeres 225.429,56 € Capítol 3.- Despeses financeres 225.887,25 €

Capítol 4.- Transferències corrents 548.861,74 € Capítol 4.- Transferències corrents 516.823,92 € Capítol 4.- Transferències corrents 614.654,18 €

Total operacions corrents 8.017.874,57 € Total operacions corrents 8.314.928,25 € Total operacions corrents 9.030.988,56 €

Capítol 6.- Inversions reals 596.570,31 € Capítol 6.- Inversions reals 1.897.769,95 € Capítol 6.- Inversions reals 3.053.583,44 €

Capítol 7.- Transferències de capital 0,00 € Capítol 7.- Transferències de capital 0,00 € Capítol 7.- Transferències de capital 0,00 €

Capítol 8.- Actius f inancers 0,00 € Capítol 8.- Actius f inancers 0,00 € Capítol 8.- Actius f inancers 0,00 €

Capítol 9.- Passius f inancers 919.032,82 € Capítol 9.- Passius f inancers 612.248,34 € Capítol 9.- Passius f inancers 622.452,79 €

Total operacions de capital 1.515.603,13 € Total operacions de capital 2.510.018,29 € Total operacions de capital 3.676.036,23 €

Total obligacions reconegudes 9.533.477,70 € Total obligacions reconegudes 10.824.946,54 € Total obligacions reconegudes 12.707.024,79 €

 

Com hem dit anteriorment, els ingressos, eren drets reconeguts nets. Si observem els drets liquidats, és a dir efectivament cobrats, cal tenir en compte que aquesta ha anat disminuint, amb el 

que encara té més raó de ser la rebaixa en els costos (obligacions reconegudes netes) que assumeix l’Ajuntament per evitar les tensions en la tresoreria municipal. 

Exercici 2013      Exercici 2012           Exercici 2011 

Recaptació neta 9.229.090,05 € Recaptació neta 9.489.956,33 € Recaptació neta 9.524.520,44 €  

 



3.- Obligacions i Drets pendents a final exercici econòmic. I Període de pagament de factures. 

Però el que demostra una gran millora en la hisenda, i per tant, demostren el bon estat actual de la tresoreria municipal, són les quanties pendents de pagament i cobrament a final de 

l’exercici. En el pla d’ajust, ja es va fer esment que calia millorar la situació econòmica de la tresoreria municipal el que afavoriria també als proveïdors, ja que cobrarien en menor temps. Si 

observem l’evolució de la quantia a pagar a final de cada exercici, veiem que, l’any 2011 aquesta quantia era de 2.2 Milions d’euros, mentre que a l’any següent, era de poc mes de 1 milió 

d’euros, i aquest darrer exercici de “només” 493.000 euros. La causa ha estat la reducció del període de pagament als proveïdors.  com es de veure, el mateix succeeix amb les quanties 

pendents de cobrament, que donada la major eficiència recaptatòria han disminuït de forma evident.  

4.3.- Obligacions pendents de

pagament a 31.12.2013

4.3.- Obligacions pendents de

pagament a 31.12.2012

4.3.- Obligacions pendents de

pagament a 31.12.2011 

OBLIGACIONS PENDENTS DE

PAGAMENT A 31.12.2013
493.287,55 €

OBLIGACIONS PENDENTS DE

PAGAMENT A 31.12.2012
1.011.392,73 €

OBLIGACIONS PENDENTS DE

PAGAMENT A 31.12.2011
2.208.632,34 €

4.4.- Drets pendents de cobrament a

31.12.2013 exercici en curs

4.4.- Drets pendents de cobrament a

31.12.2012

4.4.- Drets pendents de

cobrament a 31.12.2011 

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT

A 31.12.2013
1.090.349,79 €

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A

31.12.2012
2.862.018,85 €

DRETS PENDENTS DE

COBRAMENT A 31.12.2011
2.752.873,02 €

 

 



4.- El Resultat Pressupostari 

 

Els resultats pressupostaris dels exercicis, venen determinats per les diferències entre els drets pressupostaris liquidats o reconeguts nets i les obligacions 

pressupostàries reconegudes netes durant el mateix exercici (des del dia 1 de gener fins el dia 31 de desembre). Reflecteix si el total de drets reconeguts han 

estat suficients per cobrir o no les obligacions del mateix període.  

 

 

RESULTAT PRESSUPOSTARI 2013  RESULTAT PRESSUPOSTARI 2012  RESULTAT PRESSUPOSTARI 2011  

+ Drets reconeguts nets (Capítol I a V) 10.227.756,71 € + Drets reconeguts nets (Capítol I a V) 10.649.013,75 € + Drets reconeguts nets (Capítol I a V) 10.712.793,50 €

- Obligacions reconegudes netes (Capítol I a 

IV)
8.017.874,57 €

- Obligacions reconegudes netes (Capítol I a 

IV)
8.314.928,25 € - Obligacions reconegudes netes (Capítol I a IV) 9.030.988,56 €

(a) Operacions corrents 2.209.882,14 € (a) Operacions corrents 2.334.085,50 € (a) Operacions corrents 1.681.804,94 €

+ Drets reconeguts nets (Capítol VI i VII) 91.683,13 € + Drets reconeguts nets (Capítol VI i VII) 1.702.961,43 € + Drets reconeguts nets (Capítol VI i VII) 1.564.599,96 €

- Obligacions reconegudes netes (Capítols VI i 

VII
596.570,31 €

- Obligacions reconegudes netes (Capítols VI i 

VII
1897769,95 - Obligacions reconegudes netes (Capítols VI i VII 3.053.583,44 €

(b) Altres operacions no financeres -504.887,18 € (b) Altres operacions no financeres -194.808,52 € (b) Altres operacions no financeres -1.488.983,48 €

1.- Total operacions no financeres (a + b) 1.704.994,96 € 1.- Total operacions no financeres (a + b) 2.139.276,98 € 1.- Total operacions no financeres (a + b) 192.821,46 €

+ Drets reconeguts nets (Capítol VIII) 0,00 € + Drets reconeguts nets (Capítol VIII) 0,00 € + Drets reconeguts nets (Capítol VIII) 0,00 €

- Obligacions reconegudes netes (Capítol VIII) 0,00 € - Obligacions reconegudes netes (Capítol VIII) 0,00 € - Obligacions reconegudes netes (Capítol VIII) 0,00 €

2.- Actius Financers 0,00 € 2.- Actius Financers 0,00 € 2.- Actius Financers 0,00 €

+ Drets reconeguts nets (Capítol IX) 0,00 € + Drets reconeguts nets (Capítol IX) 0,00 € + Drets reconeguts nets (Capítol IX) 0,00 €

- Obligacions reconegudes netes (Capítol IX) 919.032,82 € - Obligacions reconegudes netes (Capítol IX) 612.248,34 € - Obligacions reconegudes netes (Capítol IX) 622.452,79 €

3.- Passius Financers -919.032,82 € 3.- Passius Financers -612.248,34 € 3.- Passius Financers -622.452,79 €

4.- Resultat Pressupostari de l’exercici 

(1+2+3)
785.962,14 €

4.- Resultat Pressupostari de l’exercici 

(1+2+3)
1.527.028,64 €

4.- Resultat Pressupostari de l’exercici 

(1+2+3)
-429.631,33 €

5.- Ajustaments al Resultat Pressupostari 5.- Ajustaments al Resultat Pressupostari 5.- Ajustaments al Resultat Pressupostari

+ Despeses finançades amb romanent de 

Tresoreria per a despeses generals
141.412,88 €

+ Despeses finançades amb romanent de 

Tresoreria per a despeses generals
209.869,48 €

+ Despeses finançades amb romanent de 

Tresoreria per a despeses generals
4239,42

+ Desviacions negatives de finançament 330.123,01 € + Desviacions negatives de finançament 443.893,88 € + Desviacions negatives de finançament 2078778,9

- Desviacions positives de finançament 0,00 € - Desviacions positives de finançament 799.038,84 € - Desviacions positives de finançament 632202,4

6. Resultat Pressupostari Ajustat (4 – 5) 1.257.498,03 € 6. Resultat Pressupostari Ajustat (4 – 5) 1.381.753,16 € 6. Resultat Pressupostari Ajustat (4 – 5) 1.021.184,59 €



 

 

5.- Estalvi Net 

La magnitud de l’estalvi com a indicador de la situació financera de l’entitat local, de la capacitat de poder atendre al seu venciment la càrrega financera de 

l’endeutament. Es calcula de la següent forma: Suma dels drets liquidats dels capítols 1 a 5 del Pressupost d’Ingressos. Menys les obligacions reconegudes 

dels capítols 1, 2 i 4 (no es consideren les finançades amb romanent de tresoreria per a despeses generals). Menys l’anualitat teòrica d’amortització (dels 

préstecs concertats a llarg termini així com dels avals a tercers pendents de reemborsar). 

 

ESTALVI NET 2013 ESTALVI NET 2012 ESTALVI NET 2011

Capítol d’Ingressos
Drets Reconeguts 

Nets
Capítol d’Ingressos

Drets Reconeguts 

Nets
Capítol d’Ingressos

Drets Reconeguts 

Nets

Capítol 1 Impostos directes 3.784.770,68 € Capítol 1 Impostos directes 4.069.117,69 € Capítol 1 Impostos directes 3.513.415,15 €

Capítol 2 Impostos indirectes 66.719,36 € Capítol 2 Impostos indirectes 74.401,34 € Capítol 2 Impostos indirectes 123.474,68 €

Capítol 3 Taxes, preus públics i altres

ingressos
2.868.854,61 €

Capítol 3 Taxes, preus públics i altres

ingressos
3.364.471,17 € Capítol 3 Taxes, preus públics i altres ingressos 3.516.163,28 €

Capítol 4 Transferències corrents 3.403.861,48 € Capítol 4 Transferències corrents 3.053.955,14 € Capítol 4 Transferències corrents 3.406.056,20 €

Capítol 5 Ingressos patrimonials 103.550,58 € Capítol 5 Ingressos patrimonials 87.068,41 € Capítol 5 Ingressos patrimonials 153.684,19 €

TOTAL igual any anterior 10.227.756,71 € TOTAL igual any anterior 10.649.013,75 € TOTAL 10.712.793,50 €

Capítol de Despeses
Obligacions 

reconegudes
Capítol de Despeses

Obligacions 

reconegudes
Capítol de Despeses

Obligacions 

reconegudes

Capítol 1 Despeses de personal 4.887.648,24 € Capítol 1 Despeses de personal 4.962.771,49 € Capítol 1 Despeses de personal 5.670.057,01 €

Capítol 2 Despeses corrents de béns i serveis 2.435.715,82 € Capítol 2 Despeses corrents de béns i serveis 2.609.903,28 € Capítol 2 Despeses corrents de béns i serveis 2.520.390,12 €

Capítol 4 Transferències corrents 548.861,74 € Capítol 4 Transferències corrents 516.823,92 € Capítol 4 Transferències corrents 614.654,18 €

TOTAL 7.872.225,80 € TOTAL 8.089.498,69 € TOTAL 8.805.101,31 €

Obligacions reconegudes amb RLT 0,00 € Obligacions reconegudes amb RLT 209.869,48 € Obligacions reconegudes amb RLT 4.239,42 €

Anualitat teòrica d’amortització préstecs ll/t: 1.038.606,93 € Anualitat teòrica d’amortització préstecs ll/t: 1.185.448,92 € Anualitat teòrica d’amortització préstecs ll/t: 1.066.425,20 €

Estalvi Net:  1.316.923,98 € Estalvi Net:  1.164.196,66 € Estalvi Net: 837.027,57 €



 

6.- Estalvi net amb drets liquidats. 

Però com s’ha dit en d’altres apartats, aquestes magnituts és cañculen amb les dades dels drets reconeguts nets, és a dir, sobre expectatives de cobrament, 

però el dia a dia de la hisenda i de la tresoreria municipal, és molt diferent. Aquestes mateixes dades si prenem en consideració els drets liquidats 

(efectivament recaptats) la situación cambia, i demostra la millora de la hisenda municipal. 

 

 

 

 

 

ESTALVI NET 2013 amb drets liquidats ESTALVI NET 2012 amb drets liquidats ESTALVI NET 2011

Capítol d’Ingressos
Import Drets 

Liquidats
Capítol d’Ingressos

Import Drets 

Liquidats
Capítol d’Ingressos

Import Drets 

Liquidats

TOTAL 9.229.090,05 € TOTAL 9.489.956,33 € TOTAL 9.514.579,48 €

Capítol de Despeses
Obligacions 

reconegudes
Capítol de Despeses

Obligacions 

reconegudes
Capítol de Despeses

Obligacions 

reconegudes

Capítol 1 Despeses de personal 4.887.648,24 € Capítol 1 Despeses de personal 4.962.771,49 € Capítol 1 Despeses de personal 5.670.057,01 €

Capítol 2 Despeses corrents de béns i serveis 2.435.715,82 € Capítol 2 Despeses corrents de béns i serveis 2.609.903,28 € Capítol 2 Despeses corrents de béns i serveis 2.520.390,12 €

Capítol 3.- Despeses financeres 145.648,77 € Capítol 3.- Despeses financeres 225.429,56 € Capítol 3.- Despeses financeres 225.887,25 €

Capítol 4 Transferències corrents 548.861,74 € Capítol 4 Transferències corrents 516.823,92 € Capítol 4 Transferències corrents 614.654,18 €

Capítol 9.- Passius financers 919.032,82 € Capítol 9.- Passius financers 612.248,34 € Capítol 9.- Passius financers 622.452,79 €

Obligacions no imputades al pressupost (REC) 0,00 € Obligacions no imputades al pressupost (REC) 36.604,40 € Obligacions no imputades al pressupost (REC) 159.645,61 €

TOTAL 8.936.907,39 € TOTAL 8.963.780,99 € TOTAL 9.813.086,96 €

Estalvi Net: 292.182,66 € Estalvi Net: 526.175,34 € Estalvi Net: -298.507,48 €



 

 

7.- Evolució de l’endeutament. 

Com s’ha explicat en múltiples ocasions, les inversions de la legislatura 2007/2011 es varen finançar de forma molt important amb endeutament, prèstecs, tal i 

com es demostrarà en el punt 9. Aquesta qüestió es veu amb l’evolució del deute pendent a 31 de desembre de cada exercici pressupostàri. Com és de veure, el 

2010 es va arribar a la quantia de 9.6 Milions d’euros,i en accedir a la regidoria d’hisenda era de prop de 9.5 milions d’euros, quantia que s’ha rebaixar fins 

els 7.5 milions d’euros, el que suposa estar per sota del 75% respecte els drets reconeguts nets, tal i com estableix la normativa aplicable, per primer cop des 

de l’any 2008.  

 

 

Exercici econòmic 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

QUANTIA 3.768.687,87 €   5.994.205,00 €    6.943.073,66 €  9.625.020,60 € 9.485.066,88 €   8.767.710,00 €    7.459.381,32 €     
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8.- Evolució de les quantitats a pagar en concepte d’amortització de préstec. 

Els préstecs sol·licitats en la legislatura 2007 / 2011 ho varen ser amb períodes de carència que vencien el 2012 fins el 2014 on es paga íntegrament. És a dir es 

varen concertar préstecs que no es varen començar a pagar en el moment de signar-los i disposar d’ells, sinó en els anys següents. Això, tal i com es va dir en 

assumir la regidoria d’hisenda,  era un dels reptes que calia solucionar i abonar sense incrementar la pressió fiscal 

 

Exercici 

econòmic
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

QUANTIA 512.402,81 €  509.404,71 € 455.399,21 €    499.830,60 €  417.000,00 €     612.248,34 €     919.054,26 €  980.000,00 €  
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9.- Finançament de les inversions . Exercicis 2006 a 2013 

 

Com és de veure en els cinc anys anteriors es van finançar les inversions, amb 700.000 euros amb recursos propis, quantia idèntica en aquesta legislatura 

però només amb dos anys. Cal observar que és van sol·licitar més de 8 milions d’euros en préstec, i zero en la present legislatura. 

 

ESTUDI INVERSIONS: FINANÇAMENT I EXECUCIÓ

ANUALITAT 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

PRESTEC -  €                       1.265.669,00 €       1.762.381,00 €                1.451.660,00 €       3.512.499,00 €  369.856,00 €          -  €                       -  €                       

TRANSFERENCIES CAPITAL 

DRN
          279.732,95 €             349.960,79 €                      265.042,22 €         2.542.197,20 €    4.923.386,18 €         1.564.599,96 €       1.702.961,43 €             91.683,13 € 

TOTAL PR.+ TR  drn 279.732,95 €        1.615.629,79 €       2.027.423,22 €                3.993.857,20 €       8.435.885,18 €  1.934.455,96 €       1.702.961,43 €    91.683,13 €           

OBLIGACIONS RECONEGUDES 2.856.800,92 €     2.759.912,10 €       3.383.957,85 €                5.161.159,77 €       4.351.639,70 €  3.053.583,44 €       1.897.769,95 €    596.570,31 €        

TOTAL ANYS 2007/2011 ANYS 2012/2013

PRESTEC 8.362.065,00 €              8.362.065,00 €                                        -   € 

TRANSFERENCIES CAPITAL 

DRN
    11.719.563,86 €          9.645.186,35 €                  1.794.644,56 € 

TOTAL PR.+ TR  drn 20.081.628,86 €  18.007.251,35 €                      1.794.644,56 € 

OBLIGACIONS RECONEGUDES 24.061.394,04 €  18.710.252,86 €                      2.494.340,26 € 



10.- Romanent de Tresoreria 

La definició legal i obtenció del romanent de tresoreria total seria la suma dels drets pendents de cobrament (del mateix exercici i dels anteriors) més els fons 

líquids de tresoreria menys els crèdits pendents de pagament (del mateix exercici i dels anteriors). Tot i la denominació de “romanent líquid de tresoreria”, 

aquesta magnitud no significa un sobrant líquid de tresoreria. És senzillament el resultat líquid que s’obtindria en l’hipòtetic supòsit de que es cobressin tots 

els drets reconeguts (no provisionats) i es paguessin totes les obligacions reconegudes, tant d’operacions pressupostàries com no pressupostàries, tenint en 

compte les desviacions de finançament afectat positives acumulades. 

                  
ROMANENT DE TRESORERIA  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013 

1.- Fons líquids 2.219.000,16 1.953.531,76 2.878.546,86 € 3.546.606,24 € 4.741.795,97 € 3.105.567,51 € 2.089.300,90 € 2.406.063,11 € 

2.- Drets pendents de 
cobrament 

1.731.084,14 € 1.943.552,21 2.354.328,96 € 1.911.257,44 € 3.410.776,87 € 3.862.922,76 € 4.570.437,89 € 4.972.698,88 € 

+ Del pressupost d’ingressos 
exercici corrent 

    961.105,31 € 976.318,72 € 2.253.973,90 € 2.752.873,02 € 2.747.628,29 € 1.090.349,79 € 

+ Del pressupost d’ingressos 
d’exercicis tancats 

    1.486.403,14 € 878.190,49 € 1.189.509,26 € 1.088.540,78 € 1.814.815,28 € 3.820.869,82 € 

+ D’operacions no 
pressupostàries 

    268.493,25 € 292.092,54 € 70.929,95 € 116.090,93 € 139.109,42 € 128.013,92 € 

- Cobraments realitzats 
pendents d’aplicació definitiva 

    361.672,74 € 235.344,31 € 103.636,24 € 94.581,97 € 131.115,10 € 66.534,65 € 

3.- Obligacions pendents de 
pagament 

3.194.633,30 2.345.053,77 2.891.911,20 € 4.230.144,25 € 2.230.511,69 € 3.099.426,10 € 1.737.673,89 € 1.816.495,61 € 

+ Del pressupost de despeses 
exercici corrent 

    1.724.941,12 € 3.373.102,64 € 2.431.753,61 € 2.208.632,34 € 907.523,81 € 490.980,71 € 

+ Del pressupost de despeses 
exercicis tancats 

    184.396,91 € 62.439,36 € 76.551,14 € 67.692,81 € 170.656,90 € 598.308,50 € 

+ D’operacions no 
pressupostàries 

    982.573,17 € 794.602,25 € 30.814,53 € 823.256,73 € 659.533,08 € 730.229,04 € 

- Pagaments realitzats 
pendents d’aplicació definitva 

        308.607,59 € 155,78 € 39,90 € 3.022,64 € 

4.- Romanent de Tresoreria 
Total (1+2+3) 

755.451,00 € 
1.552.030,20 

€ 
2.340.964,62 € 1.227.719,43 € 5.922.061,15 € 3.869.064,17 € 4.922.019,90 € 5.562.266,38 € 

- Drets de difícil o impossible 
recaptació 

0,00 €   607.207,08 € 798.528,78 € 1.458.971,91 € 790.970,95 € 632.560,86 € 1.072.500,60 € 

- Excés de finançament afectat -201.909,18 € 
-1.396.468,01 

€ 
195.231,54 € -274.261,16 € 4.161.446,08 € 2.544.041,64 € 2.597.328,29 € 1.937.137,97 € 



5.- Romanent de Tresoreria 
per a Despeses Generals 

553.541,82 € 155.562,19 € 1.538.526,00 € 154.929,49 € 301.643,16 € 534.051,58 € 1.692.130,75 € 2.552.627,81 € 

I visualment l’evolució ha estat: 

 

 

Òscar Aparicio Pedrosa 

Regidor d’hisenda. 
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Romanent liquit tresoreria 553.541,82 € 155.562,19 € 1.538.526,00 € 154.929,49 € 301.643,16 € 534.051,58 € 1.692.130,75 € 2.552.627,81 €
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