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Intervenció i Gestió Pressupostària

ANTECEDENTS

Expedient: G108-2021-4334 Compte General exercici 2020

Número d’informe: 14/2021

Aquesta Intervenció, en virtut de les atribucions de control citades i establertes en 

l'article 213 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per 

Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i desenvolupades en el Reial decret 

424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les 

entitats del Sector Públic Local; i en atenció a les facultats recollides en l'article 

4.1.b).5è del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim 

jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, 

emet el següent

INFORME

PRIMER. L'article 200.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 

Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix que les 

Entitats Locals i els seus Organismes Autònoms queden sotmesos al règim de la 

comptabilitat pública en els termes establerts en aquesta Llei. En similars termes, 

l'article 119.3 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, 

determina que la submissió al règim de comptabilitat pública implica «obligació de 

rendir comptes de les seves operacions, qualsevol que sigui la seva naturalesa, al 

Tribunal de Comptes».

I és que el règim de comptabilitat pública al qual estan sotmeses les Entitats Locals 

té com a fi última l'obligació de rendir comptes de les seves operacions, i el 

mecanisme previst pel Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 

aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per complir aquesta 

obligació és el Compte General.

INFORME DE CONTROL FINANCER PERMANENT.
Compte General exercici 2020
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SEGON. La Legislació aplicable és la següent:

 Els articles 208 a 212 del Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals aprovat 

per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

 Les Regles 44 a 51 de l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la 

qual s'aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local La 

Resolució de 13 de novembre de 2015, de la Intervenció General de 

l'Administració de l'Estat, per la qual es recomana un nou format 

normalitzat del Compte General de les Entitats Locals en suport informàtic 

per a la seva rendició.

 La Resolució de 2 de desembre de 2015, de la Presidència del Tribunal de 

Comptes, per la qual es publica l'Acord del Ple de 26 de novembre de 2015, 

pel qual s'aprova la Instrucció que regula la rendició telemàtica del Compte 

General de les Entitats Locals i el format d'aquest Compte, a partir de la 

corresponent a l'exercici 2015.

TERCER. Constitueix l'objecte del present informe abordar el Compte General de la 

Corporació corresponent a l'exercici 2020.

Caldria destacar l'evolució dels indicadors financers, patrimonials i pressupostaris 

que en termes generals evolucionen de forma positiva en relació als últims 

exercicis.

L’execució del pressupost en la vessant de les despeses se situa al 87% igual que 

l’exercici anterior; per la vessant de l’ingrés l’execució s’ha situat al 95%, setze 

punts per sobre de execució del 2019.

Execució pressupost

2017 2018 2019 2020
Execució pressupost 
despeses 73% 76% 87% 87%
Execució pressupost 
ingressos 82% 76% 79% 95%
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El percentatge de realització dels pagament es manté estable, però han caigut de 

manera significativa el cobraments tant de corrent com de tancat en vuit i sis 

respectivament.

2- Realització cobraments i pagaments

2017 2018 2019 2020
Cobraments corrent 93% 93% 95% 87%
Pagaments corrent 97% 95% 99% 96%
Pagaments de tancat 100% 100% 100% 100%
Cobraments de tancat 26% 33% 32% 26%
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La despesa total i la despesa d’inversió per habitant disminueix respecte els anys 

anteriors degut a la no execució provocada per la crisis del COVID-19 i en concret a 

que no hi havia pressupostades despeses per inversió. 

3- Despesa i inversió per habitant

2017 2018 2019 2020
Despesa per habitant 812,2 958,31 1161,44 818,14
Inversió per habitant 90,35 163,67 144,21 48,87
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L’esforç inversor també es veu afectat d’igual manera que en la inversió per 

habitant, atès que no hi havia pressupostat despeses per inversió i les que hi havia 

d’altres exercicis no s’han pogut realitza a conseqüència de la crisi pel COVID-19.

4- Esforç inversor

2017 2018 2019 2020
Esforç inversor 11,00% 17,00% 12,00% 6,00%
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El superàvit per habitant augmenta de manera considerable respecte a l’últim any 

degut a que el resultat pressupostari ajustat ha incrementat de manera molt 

significativa.

5- Superàvit per habitant

2017 2018 2019 2020
Superàvit per habitant 163,30 € 81,18 € 101,78 € 106,09 €

L’indicador de la liquiditat immediata ha disminuït ja que al 2019 es situava en un 

418% i al 2020 ha passat a situar-se en un 309%, això també provoca que la 

liquiditat a curt termini i la liquiditat general hagin també disminuït.

Les magnituds que afecten a aquests indicadors són els fons líquids, el passiu 

corrent, l’actiu corrent i els drets pendents de cobrament, els imports dels mateixos 

al 2019 i al 2020 són els següents:
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Liquiditat immediata

Exercici Fons Líquids Passiu corrent Liquiditat immediata
2020 6.549.790,98 2.113.404,46 309,92%
2019 6.165.372,87 1.472.642,63 418,66%

Liquiditat a curt termini

Exercici
Drets pendents
de cobrament Fons Líquids

Passiu 
corrent

Liquiditat a 
curt termini

2020 6.226.928,88 6.549.780,98 2.113.404,46 604,56%
2019 4.114.435,33 6.165.372,87 1.472.642,63 698,05%

Liquiditat general

Exercici Actiu corrent Passiu corrent Liquiditat general
2020 10.604.636,38 2.113.404,46 501,78%
2019 8.113.223,81 1.472.642,63 550,93%

QUART. El Compte General, constitueix el que en la terminologia mercantil es 

coneix com els comptes anuals i és la concreció del procés de rendició de comptes, 

la finalitat principal dels quals és posar de manifest la situació econòmic-patrimonial 

i dels resultats de la gestió econòmica del subjecte comptable i, en l'àmbit de les 

entitats públiques subjectes a pressupost limitatiu, a més, el seguiment de 

l'execució del pressupost, en un moment determinat i durant un període de temps 

concret.

El Compte General no es limita a ser l'instrument que tenen les Entitats Locals per 

complir aquesta obligació formal de rendir comptes, sinó que constitueix el 

mecanisme que posa de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmics, 

financer patrimonial i pressupostari; això és, és l'instrument que permet tant a la 

corporació com als administrats i ciutadans en general, conèixer les actuacions que 

s'han realitzat durant l'exercici pressupostari, permetent controlar l'ús i la 

destinació que s'ha donat a un volum de fons públics. És, en definitiva, el 

mecanisme de control per naturalesa. Així, l'aprovació del Compte General és un 

acte essencial per a la posterior revisió d'aquesta pels òrgans de control extern, 
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que no requereix la conformitat amb les actuacions reflectides en ella, ni genera 

responsabilitat per raó d'aquestes.

En efecte i d'acord amb el que estableix la regla 44 de la ICALN, el Compte General 

d'aquesta entitat mostra la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, dels 

resultats i de l'execució del pressupost.

CINQUÈ. D'acord amb el que es preveu en la regla 45 de la ICALN, el contingut del 

Compte General d'aquesta entitat local és el següent:

 El Balanç.

 El Compte del resultat econòmic-patrimonial.

 L'Estat de canvis en el patrimoni net.

 L'Estat de fluxos d'efectiu.

 L'Estat de Liquidació del Pressupost.

 La Memòria.

 Una altra documentació: Actes d'arqueig de les existències en Caixa 

referides a fi d'exercici, notes o certificacions de cada entitat bancària dels 

saldos existents en aquestes a favor de l'entitat local o de l'organisme 

autònom, referits a fi d'exercici i agrupats per nom o raó social de l'entitat 

bancària, i, en cas de discrepància entre els saldos comptables i els 

bancaris, s'aportarà l'oportú Estat de Conciliació, autoritzat per l'Interventor 

o òrgan de l'entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat.

 Documentació complementària: els Comptes Anuals de les societats 

mercantils la capital social de les quals tingui participació majoritària 

l'entitat local, els Comptes Anuals d'aquelles unitats dependents de l'entitat 

local diferents de les anteriors i no integrades en el Compte General i els 

estats integrats i consolidats dels comptes que el Ple hagi determinat

Les diferents parts que integren el Compte de l'entitat local s'ajusten al contingut 

que presenten els estats que s'inclouen en l'Annex d'aquesta Instrucció i s'han 

emplenat d'acord amb les normes que es recullen en les Regles d'aquesta.
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SISÈ. Quant al format del Compte General, igualment s'han tingut en compte tant 

la Resolució de 13 de novembre de 2015, de la Intervenció General de 

l'Administració de l'Estat, per la qual es recomana un nou format normalitzat del 

Compte General de les Entitats Locals en suport informàtic per a la seva rendició, 

com la Resolució de 2 de desembre de 2015, de la Presidència del Tribunal de 

Comptes, per la qual es publica l'Acord del Ple de 26 de novembre de 2015, pel 

qual s'aprova la Instrucció que regula la rendició telemàtica del Compte General de 

les Entitats Locals i el format d'aquest Compte, que afavoreix l'homogeneïtzació en 

la rendició de comptes per part d'aquestes i facilita l'establiment de procediments 

d'enviament dels comptes per mitjans electrònics, informàtics i telemàtics.

SETÈ. Quant al procediment de remissió telemàtica, es tindrà en compte allò que 

s'ha fixat en la referida Resolució de 2 de desembre de 2015, de la Presidència del 

Tribunal de Comptes, per la qual es publica l'Acord del Ple de 26 de novembre de 

2015, pel qual s'aprova la Instrucció que regula la rendició telemàtica del Compte 

General de les Entitats Locals i el format d'aquest Compte.

Sent el resultat del control permanent previ de l'expedient:

S’informa favorablement.

Document signat electrònicament
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