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La liquidació del Pressupost municipal de 2018 dóna un romanent 
de tresoreria de 6.907.576,42 € 

 
 
Resum de la liquidació del pressupost de l’exercici 2018: 
 

 
DADES MÉS RELLEVANTS: 
 
1. PRESSUPOST MUNICIPAL  
 
A) INDICADORS DE SOLVENCIA i LIQUIDITAT : 
 
 

1. El Resultat Pressupostari Ajustat és de : 8.171.166,86 €  
 
2. L’ Estalvi net és de: 4.794.389,14 €, un 20,88 % dels ingressos corrents 
 

 
B) INDICADORS DE CARÀCTER MACROECONÒMIC: 
 

1. Objectiu d’ estabilitat Pressupostària: Capacitat de finançament: 
961.456,12 €. 

 
2. Regla de la despesa: La despesa Computable 2018 :20.189.095,54 €, un 

9,75 % de taxa d’increment respecte l’exercici 2017. 
 

3. Sostenibilitat financera: Deute viu a 31.12.2018 de 9.031.806,77 € que 
suposa un nivell d’ Endeutament del 39,33 % dels ingressos corrents 
2018.  

 
 
 
Consideracions: 
 
Sobre Els indicadors de Solvència i Liquiditat  
 
 
1. Resultat Pressupostari: 
 
Ve inicialment determinat per la diferència entre, els drets Reconeguts nets de 
l’exercici per import de 26.455.843,29 € i les Obligacions reconegudes netes per 
el mateix període, per import de 22.952.867,27 €. 
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Aquest Resultat inicial per import de 3.502.976,02 € s’ha d’ajustar, per les 
desviacions de finançament de l’exercici, tant les positives per import de 
796.268,84 €, com les negatives per import de 413.255,46 €, i per les despeses 
de l’exercici finançades amb Romanents de tresoreria per a despeses generals 
per import de 5.051.204,22   €. 
 
El resultat pressupostari ajustat final és de 8.171.166,86 €. 
 
2. Romanent de Tresoreria: 

 
El Romanent de Tresoreria net per a despeses generals és de  6.907.576,42  €. 
 
Aquest import és el resultat de minorar el romanent de tresoreria total, que puja 
18.673.735,47 €, amb els saldos de dubtós cobrament per import de 
8.477.725,70 € (una cobertura del  68,22 % dels drets pendents de cobrament a 
31.12.2018), i amb l’excés de finançament afectat pels romanents de crèdit de 
31.12.2018 a incorporar al pressupost Municipal 2019 per import de 
1.189.309,29 €.  
 
3. Estalvi net:  
 
Aquest indicador, calcula inicialment la diferència entre: d’una part, els ingressos 
corrents nets obtinguts durant l’exercici pressupostari (capítols de l’ 1 al 5 de 
l’Estat d’Ingressos, menys els ingressos afectats i excepcionals de 79.395,63 €) 
restant un import net de 22.965.335,90 €. I d’altra part, menys les despeses 
corrents netes reconegudes per el mateix període (capítols de l’ 1 al 4, de l’Estat 
de Despeses, menys el capítol 3 de càrrega financera i les despeses corrents 
finançades amb romanent de tresoreria per a despeses generals), restant un 
import net de 17.871.794,07€. 
 
Aquest Estalvi brut, per import de 5.093.541,83 €, menys les anualitats 
teòriques de les operacions de crèdit concertades i vigents a la data de 
tancament de l’exercici pressupostari,, en resulta l’Estalvi net d’import 
4.794.389,14 €, un 20,88% dels recursos ordinaris. 
 
Sobre l’ Avaluació del compliment dels objectius de la Llei 2/20012, de 
27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i de sostenibilitat financera 
(LOEPSF). 
 
D’acord amb la LOEPSF, en la liquidació del pressupost caldrà avaluar i validar el 
triple objectiu establert a la Llei a nivell de perímetre (Ajuntament i OOAA), és a 
dir, l’objectiu d’estabilitat pressupostària, el sostre màxim de despesa no 
financera i l’objectiu de deute. 
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1. Estabilitat pressupostària 
 
D’acord amb els criteris de la LOEPSF, les entitats locals han de mantenir una 
posició d'equilibri o de superàvit pressupostari. Pel seu càlcul, es parteix de la 
diferència entre els imports dels capítols 1 a 7 d’ingressos i 1 a 7 de despeses, 
ajustades segons criteris SEC95.  
 
Així, si l’ import és positiu assoliríem capacitat de finançament. En cas contrari, 
estaríem en situació de necessitat de finançament.  
 
El Pressupost Municipal de l’ exercici 2018 ha generat una capacitat de 
finançament de 961.456,12€, que suposa un 4,19 % dels recursos corrents 
ordinaris liquidats. 
 
En el càlcul de la capacitat del perímetre, s’ha generat una capacitat de 
finançament de 1.003.344,03€ que suposa un 4,40% dels recursos corrents 
ordinaris liquidats. 
 
2. Regla de la despesa 
 
 
Per al càlcul de la base de la despesa es computen les despeses no financeres, 
(capítols 1 a 7, amb exclusió de les despeses financeres d’ interessos del capítol 
3). 
 
 
3. Endeutament i Sostenibilitat Financera  
 
Segons es dedueix de l’estat de previsió del deute financer inclòs a l’expedient, 
l’endeutament a 31/12/2018, és de 9.031.806,77 €, cosa que suposa el 39,33% 
sobre els ingressos corrents liquidats durant l’exercici 2018 del pressupost 
municipal i del 37,92% a nivell de perímetre. 
 
S’ha assolit l’objectiu de deute per a l’exercici, atès que està per sota del marge 
legal (110%) i de l’objectiu del deute fixat per el Govern de l’Estat (75% a l’any 
2020). 
 
Evolució del període 2013-2018 
 
L’evolució entre els exercicis 2013 i 2018 ha estat: 
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RTDG
Exercicis Import Import % Import %

2013 2.304.040,52 2.824.112,92 13,38% 14.069.064,82 64,05%
2014 3.492.747,26 4.801.773,67 21,87% 13.028.065,01 59,33%
2015 5.793.405,00 4.994.496,18 22,96% 12.163.026,99 55,81%
2016 7.021.543,47 4.986.317,26 21,98% 12.740.794,51 53,95%
2017 6.596.892,18 4.897.402,64 21,26% 7.370.271,53 32,00%
2018 6.907.576,42 4.794.389,03 20,88% 9.031.806,77 39,33%

EndeutamentEstalvi net

 
 
 
 
 
Pel que fa referencia al 2017, em de tenir present que faltava disposar l’operació 
de crèdit per a inversions de l’exercici 2016 d’import 1.823.535,24 €, que es va 
disposar l’exercici 2018. 
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Castelló d’Empúries, Març 2019 
 
 
 


