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Comptabilitat i Patrimoni
Ref. : 2017/2010
Aprovació, modificació i prorroga del 
Pressupost

  

José A. Andrés Hernández, Secretari de l'Ajuntament de Castelldefels (Baix Llobregat),

C E R T I F I C O :

Que l'alcaldessa de l'Ajuntament, en data 14/03/2017, va dictar la resolució que us 
transcrivim a continuació:
   

VISTA la liquidació pressupostària de l’exercici de 2016, i donat que, comprovades les 
dades referents al 31 de desembre de 2016, quant a existència en Caixa i Ingressos i 
Pagaments pendents, s’ha arribat als següents resultats:

AJUNTAMENT

RESULTAT PRESSUPOSTARI

CONCEPTES
DRETS 

RECONEGUTS 
NETS

OBLIGACIONS 
RECONEGUDES

NETES
AJUSTOS RESULTAT

PRESSUPOSTARI

 a) Operacions Corrents 69.702.306,73 52.535.842,21  17.166.464,52

 b) Altres Operacions no Financeres 801.936,10 3.570.546,29 -2.768.610,19
    

1. Total operacions no financeres (a + b) 70.504.242,83 56.106.388,50 14.397.854,33
    
 c) Actius Financers 2.200,00 2.200,00 0,00

 b) Passius Financers 0,00 12.605.661,42 -12.605.661,42
    
2. Total operacions financeres (c + d) 2.200,00 12.607.861,42 -12.605.661,42

I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I = 1 + 2) 70.506.442,83 68.714.249,92  1.792.192,91

AJUSTOS:     

3. Crèdits gastats finançats amb romanent de 
tresoreria per a despeses generals 9.322.014,16  

4. Desviacions de finançament negatives de l’exercici  2.654.469,11  

5. Desviacions de finançament positives de l’exercici  1.524.492,69  
   

II. TOTAL AJUSTOS (II = 3 + 4 - 5) 10.451.990,58  

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I + II)    12.244.183,49

ROMANENT DE TRESORERIA

COMPONENTS IMPORTS 2016 IMPORTS 2015

      
1. (+) Fons Líquids 22.554.543,19 22.554.543,19 23.344.992,04 23.344.992,04
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2. (+) Drets pendents de cobrament  25.329.485,15  28.937.011,59

 - (+) del Pressupost corrent 10.192.975,81  9.177.264,22  

 - (+) del Pressupostos tancats 15.044.569,17  19.735.221,67  

 - (+) d’operacions no pressupostàries 91.940,17  24.525,70  

      

3. (-) Obligacions pendents de pagament  10.670.853,73  13.613.248,07

 - (+) del Pressupost corrent 5.788.592,59  5.556.042,35  

 - (+) del Pressupostos tancats 1.434.742,38  5.751.944,83  

 - (+) d’operacions no pressupostàries 3.447.518,76  2.305.260,89  

    

4. (+) Partides pendents d’aplicació 38.694,49 550.001,72

 - (-) cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva 15.602,88  1.645,25  

 - (+) pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva 54.297,37  551.646,97  

      

I. Romanent de Tresoreria Total (1 + 2 - 3 + 4) 37.251.869,10  39.218.757,28

      

  
II. Saldos de dubtós cobrament 7.030.079,66 10.547.200,62
III. Excés de finançament afectat 4.567.191,07 3.251.503,16
     
      
IV. Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals (I - II - III) 25.654.598,37  25.420.053,50
      

ATÈS que, segons l’informe emès per la intervenció Municipal en data 09/03/2017, un 
cop efectuats els càlculs pertinents dels controls de la Llei Orgànica 2/2012 sobre la 
capacitat (+)/necessitat (-) de finançament i la regla de despesa, es constata 
l’incompliment manifest de la regla de despesa, per les causes que en el mateix 
informe s’indiquen i, per tant, procedeix efectuar un Pla Econòmic Financer (PEF) per 
tal de donar acompliment a la legislació vigent en base als resultats que aboca 
l’esmentada liquidació.

ATÈS el que disposa la següent normativa:

 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós  de 
la Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL): arts. 183 a 193, ambdós 
inclosos.

 Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, que la desenvolupa: arts. 89 a 105.
   Ordre Ministerial HAP/1781/2013, de 20 de setembre, que aprova la Instrucció 

de Comptabilitat per a l'Administració Local (model normal).
 Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 

Financera.
 La Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial al 

sector públic, ha modificat l’article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera.

En virtut de les facultats que m’atribueix la legislació de Règim Local vigent,



RESOLC:

PRIMER.- Aprovar la liquidació de l’exercici de 2016, corresponent al Pressupost de 
l’Ajuntament de Castelldefels, d’acord amb les dades del desglossament que figura en 
la part expositiva de la present resolució.

SEGON.- Que es doni compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució.

TERCER.- Que es remeti còpia de la liquidació a l’Administració de l’Estat (Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques), a la Comunitat Autònoma, d’acord amb els 
preceptes de l’article 193.5 de l’esmentat TRLRHL.

QUART.- Que per part de la intervenció municipal, s’iniciï el corresponent expedient 
per a l’aprovació del Pla Econòmic Financer per al període 2017-2018 i es dugui a 
terme la seva tramitació per a ésser aprovat.

I perquè així consti i tingui els efectes que correspongui, expedeixo aquest certificat.
 

Signat electrònicament el 14/03/2017,18:18:39

José Antonio Andrés Hernández

Ajuntament de Castelldefels
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