DECRET NÚM. 2021-1708
Assumpte: Aprovació de la Liquidació del Pressupost General 2020.
Exp.: 3548/2020
Relació de fets
De conformitat amb el que es disposa a l'article 191.3 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, i amb el disposat a l'article 90.1 del Reial Decret 500/1990, sobre matèria
pressupostària.
Vist allò que disposa l'article 191.3 del Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals i els
informes d'intervenció de liquidació i d'avaluació del compliment de l'objectiu
d'estabilitat pressupostaria.
Vista la documentació integrant de la liquidació del pressupost de l'Ajuntament de Parets
del Vallès corresponent a l'exercici de 2020, tal i com ha estat lliurada per la interventora
de l'Ajuntament i que consta a l’expedient.

Fonaments de dret
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril pel que es desenvolupa el capítol primer del títol
sisè de la Llei 39/1998, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en
matèria de pressupostos.
L’aprovació de la liquidació correspon al President de l’entitat local, previ informe de la
Intervenció. S’ha emès dos informes d’intervenció de liquidació i d'avaluació del
compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària. No obstant, aquesta competència
va ser delegada a la Junta de Govern Local per Decret núm. 2021-0181 de data
01/02/2021.
Atès que, conforme determina l'article 93 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, la
documentació lliurada per la interventora:
a)
Posa de manifest respecte del pressupost de despeses, i per a cada partida
pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les
despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments
ordenats i els pagaments realitzats.
b)
Posa de manifest respecte del 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 els recaptats nets.
Atès que com a conseqüència de la liquidació es determinen:
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Segell d'Òrgan (1 de 1)
Ajuntament de Parets del Vallès
Data Signatura: 28/05/2021
HASH: 857dc6fd12cb7891f4848088958fb833

DECRET DONAT COMPTE AL PLE DE L’AJUNTAMENT EL 27 DE MAIG DE
2021

1. Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31 de
desembre.

2. El resultat pressupostari de l'exercici.
3. Els romanents de crèdit.
4. El romanent de tresoreria.
Vist el que disposa l’article 21.1.f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, modificada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local.
RESOLC
Primer.- AVOCAR la competència delegada en quant a aquest supòsit.
Segon.- Aprovar la liquidació del pressupost municipal de l’Ajuntament de Parets del
Vallès corresponent a l’exercici de 2020:
A) PRESSUPOST DE DESPESES
1. Exercici corrent
Corrent
Crèdits inicials
Modificacions de crèdits

26.160.833,57
7.234.659,10

Crèdits definitius
Despeses autoritzades
Despeses compromeses

33.395.492,67
28.173.360,92
28.021.379,33

Obligacions reconegudes netes

25.396.481,75

Pagaments ordenats
Pagaments realitzats
Obligacions pendents de pagament

23.363.455,62
23.363.455,62
2.033.026,13
15.433,10

2. Exercicis tancats:
Tancats
Saldo inicial pendent de pagament (ordinari i de capital)
Modificacions de saldo d’ordinari
Baixes d’ordinari
Modificacions de saldo de capital
Baixes de capital
Pagaments ordenats i realitzats
Pagaments pendents d’efectuar d’ordinari
Pagaments pendents d’efectuar de capital

2.843.717,22
0,00
0,00
0,00
0,00
2.789.039,45
20.186,00
34.491,77

PRESSUPOST D’INGRESSOS
1. Exercici corrent
Corrent
Previsions inicials
Modificacions

26.160.833,57
7.234.659,10
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Despesa pendent d’aplicar (DPA) a 31/12/20

Previsions definitives
Drets Reconeguts
Baixes
Drets reconeguts nets
Devolució d’ingressos pagats
Recaptació neta
Drets pendents de cobrar
Devolució d’ingressos pendent de pagar a 31/12/20

33.395.492,67
26.521.425,95
182.980,61
26.338.445,34
104.458,96
24.862.363,30
1.476.082,04
1.044,50

2. Exercicis tancats:
Tancats
Saldo inicial pendent de cobrament (ordinari i de capital)

4.688.070,74

Modificacions de saldo d’ordinari
Baixes d’ordinari
Modificacions de saldo de capital
Baixes de capital
Recaptació neta
Drets pendents de cobrar d’ordinari
Drets pendents de cobrar de capital

7.488,65
121.598,32
0,00
0,00
1.059.545,87
3.496.742,28
17.672,92

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI:
Resultat pressupostari
DRN
24.792.898,13
459.547,21
25.252.445,34
0,00
1.086.000,00
26.338.445,34

ORN
21.545.641,49
2.610.188,06
24.155.829,55
0,00
1.240.652,20
25.396.481,75

Total
3.247.256,64
-2.150.640,85
1.096.615,79
0,00
-154.652,20
941.963,59
1.321.845,01
792.202,52
1.328.231,55
1.740.552,65

ROMANENT DE TRESORERIA:
Romanent de Tresoreria
Ex anterior
11.278.811,31

Ex actual
11.370.173,80

2.(+) Drets pendents de cobrament al final de l’exercici

5.051.908,48

5.122.982,90

(+) Pendent de cobrament pressupost corrent
(+) Pendent de cobrament pressupost tancat
(+) D’operacions no pressupostàries

1.651.868,33
3.036.202,41
383.465,42

1.476.082,04
3.514.415,20
155.600,28

19.627,68

23.114,62

1.(+) Fons líquids de Tresoreria al final de l’exercici

(-) Cobraments efectuats pendents d’aplicació definitiva
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a. Operacions corrents (Cap. 1 a 5)
b. Altres operacions no financeres (Cap. 6 i 7)
Total no financer (a+b)
Actius financers (Cap. 8)
Passius financers (Cap. 9)
1. Resultat pressupostari no ajustat
Ajustos:
(-) Desviacions de finançament positives de
finançament de l’exercici
(+) Desviacions de finançament negatives de
finançament de l’exercici
(+) Crèdits gastats finançats amb romanent de
tresoreria per a despeses generals
Resultat pressupostari ajustat (1-2+3+4)

3. (-) Obligacions pendents de pagament al final de l’exercici
(+) Pendent de pagament pressupost corrent
(+) Pendent de pagament pressupost tancat
(+) D’altres operacions no pressupostàries
(-) Pagaments efectuats pendents d’aplicació definitiva
I. Romanent de Tresoreria Total (1+2-3)
II. (-) Saldos de dubtós cobrament
III. (-) Excés de finançament afectat
Romanent de Tresoreria per despeses generals (I-II-III)
DPA+DIPP
Romanent Ajustat

5.331.293,82

4.666.090,50

2.791.075,66
52.641,56
2.516.791,33
29.214,73
10.999.425,97
3.133.024,02
1.921.873,78
5.944.528,17
1.044,50
5.943.483,67

2.033.026,13
54.677,77
2.605.057,27
26.670,67
11.827.066,20
3.419.712,80
2.032.351,44
6.375.001,96
16.477,60
6.358.524,36

Tercer.- Aprovar l’informe d’intervenció sobre els Controls de la Llei Orgànica 2/2012 de
27 de abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, amb els següents
resultats:
CAPACITAT / NECESSITAT DE FINANÇAMENT
Entitat
AJUNTAMENT DE PARETS
DEL VALLÈS

Ingressos NF
25.252.445

Ajustaments SEC 95
Despeses
NF

Entitat

24.155.830

-793.155

Consolidació

Capacitat
Fin.

0

303.461

Capacitat / Necessitat de finançament a nivell de grup

303.461

REGLA DE LA
DESPESA
Entitat
AJUNTAMENT DE PARETS
DEL VALLÈS

Base 2019
21.298.661

B. Ant.
Increm.

Canvis
Normat

21.916.322

0

Límit

Base

21.916.322

20.811.591

Diferència entre el límit i la base computable de l'exercici

1.104.732

Entitat
AJUNTAMENT DE PARETS
DEL VALLÈS

Deute V. s/avals

Avals

Deute Viu

Altres

Total

Ingressos
cts

5.926.243

0

5.926.243

0

5.926.243

24.792.898

5.926.243

0

5.926.243

0

5.926.243

24.792.898

Sobre ingressos corrents previstos

23,90%

23,90%

Les conclusions sobre els controls són les següents:
“Dels càlculs anteriors es desprèn que s’assoleix Capacitat de Finançament i la Base de la Regla
de la Despesa està per sota del seu límit.
D’acord amb els resultats anteriors, els controls de la llei orgànica 2/2012 es compleixen en la
liquidació del pressupost de l’exercici 2020.
En la liquidació de l’exercici 2018, els controls de la llei orgànica 2/2012 NO es complien en relació a la
Regla de la Despesa, motiu pel qual es va haver d’aprovar un Pla Econòmic i Financer (PEF). Aquest es
va aprovar en el Ple celebrat el 20/12/19.
Conforme la Nota informativa sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a l’exercici de 2019 de
data 4/4/19 de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor, que estableix el següent
en l’aparta desè:
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ESTAT DEL DEUTE

“10. Procediment a aplicar en cas d’incompliment dels indicadors de caràcter macroeconòmic aplicats als
ens locals de forma individual per la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera (incompliment de regles fiscals)
(...)
10.1.5 Seguiment del pla econòmic i financer
A efectes del seguiment del pla, cal trametre al Departament de la Vicepresidència i d’Economia i
Hisenda, durant el primer semestre de cada exercici, les dades corresponents al tancament comptable de
l’exercici anterior en els termes previstos a l’article 11 de l’Ordre ECF/138/2007 (formulari 12).
En el cas d’incompliment de les regles fiscals en el moment de la liquidació del pressupost del primer
exercici del pla econòmic i financer, s’han d’adoptar les mesures de gestió pressupostària necessàries per
evitar l’incompliment en el segon exercici del pla. En el cas d’incompliment en el moment de la liquidació
del pressupost del segon exercici del pla, cal que el ple de l’ens local aprovi un nou pla econòmic i
financer per a l’exercici en curs (l’exercici en què s’aprova la liquidació del segon exercici del pla inicial) i
el següent.”
S’havia de mantenir les mesures de gestió i control pressupostari per tal de continuar complint les
regles fiscals en la liquidació de l’exercici 2020.
No obstant, el Consell de Ministres de 6 d’octubre de 2020 ha acordat sol·licitar al Congrés dels Diputats
l’apreciació de la situació d’emergència extraordinària prevista a l’article 135.4 de la Constitució, que
comporta la suspensió de les regles fiscals per als exercicis de 2020 i de 2021. D’acord amb aquest
article, els límits de dèficit estructural i de volum de deute públic només podran superar-se en cas de
catàstrofes naturals, recessió econòmica o situacions d'emergència extraordinària que escapin al control
de l'Estat i perjudiquin considerablement la situació financera o la sostenibilitat econòmica o social de
l'Estat, apreciades per la majoria absoluta dels membres del Congrés dels Diputats. El Congrés dels
Diputats ha apreciat aquesta situació per majoria absoluta dels seus membres en el Ple de 20 d’octubre
de 2020.

Els apartats 7.2, 10, 13.1, 13.2, 13.4 i 14.2 b) de la nota informativa esmentada no són d’aplicació als
exercicis de 2020 i 2021.”

Quart.- Conforme determina l'article 193.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, donar
compte al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió que es celebri.
Cinquè.- Ordenar la remissió de còpia de la liquidació del pressupost municipal
corresponent a l’exercici 2020 al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, i al
departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat
de Catalunya.
Sisè.- Publicar l’anterior acord al portal de transparència de la Corporació.
Setè.- Donar compte del present Decret a la Junta de Govern.

Parets del Vallès, 17 de maig de 2021
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En el text de la referència publicada sobre el Consell de Ministres de 6 d’octubre de 2020 es preveu que,
com a conseqüència de la suspensió de les regles fiscals, les entitats locals podran fer ús dels seus
romanents i contribuir així a la recuperació econòmica i social. No obstant això, la Direcció General
Política Financera, Assegurances i Tresor recomana destinar el romanent de tresoreria per a despeses
generals al finançament de despeses de caràcter no recurrent (inversió o despesa corrent no recurrent)
atès que el romanent és un recurs no recurrent. Amb caràcter previ, cal tenir en compte els criteris
generals d’utilització del romanent de tresoreria per a despeses generals de signe positiu que es detallen
a l’apartat 13.3 de la nota informativa de la mateixa Direcció General de 25 de juny de 2020, sobre el
règim de tutela financera dels ens locals per a l’exercici de 2020 (sanejament de les obligacions i
devolucions d’ingressos pendents d’aplicar al pressupost, compliment dels compromisos de despesa
assumits per l’existència de romanents de crèdit incorporables i compliment del termini legal de pagament
a proveïdors).

