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Informe de la Intervenció General 
 

 
Liquidació del Pressupost 2017 
 
 
 

1. Objecte de l’informe 
 
El present informe s’emet en compliment de l’establert a l’article 191 del Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLLRHL), referent al tancament i liquidació 
del pressupost de les entitats locals. En concret l’article 191.3 del TRLLRHL 
estableix que la liquidació dels pressupostos, amb l’informe de la intervenció, 
haurà de ser aprovada pel President/a de l’entitat abans del dia 1 de març de 
l’exercici següent..  
 
L’expedient per a l’aprovació de la liquidació del pressupost ha de contenir 
els estats demostratius de la liquidació als que fa referència l’article 89.2 del 
RD 500/1990 de 20 d’abril (en endavant RD 500/1990).  
 
Tal com s’estableix a l’article 93 Reial Decret 500/1990 a la liquidació del 
pressupost es posarà de manifest:  
 

a) Respecte del pressupost de despeses, i per a cada aplicació 
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) Respecte el 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. 

A més, la liquidació del pressupost determinarà: 

a) Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de 
pagament a 31 de desembre (article 94 del RD 500/1990). 

b) El resultat pressupostari de l’exercici (articles 96 i 97 del RD 
500/1990). 

c) Els romanents de crèdit (articles 98 a 100 del RD 500/1990). 

d) El romanent de tresoreria (articles 101 a 105 del RD 500/1990). 
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2. Conclusions 

 
 

2.1. Liquidació del pressupost de la Diputació de Barcelona 
 
S’incorpora en l’expedient una Memòria de la Presidència que presenta les 
principals magnituds de la liquidació del pressupost per aquest exercici 2017. 
 
S’ha comprovat que l’Estalvi net obtingut en la liquidació del pressupost de la 
Diputació de Barcelona per a l’exercici 2017 és positiu, i que per tant no 
correspon aprovar un pla de sanejament financer, d’acord amb el previst a 
l’article 53.1 del TRLLRHL. 
 
Igualment es constata que el romanent de tresoreria és positiu i que per tant 
no caldrà adoptar cap de les mesures previstes en l’article 193 del 
TRLLRHL. 
 
També s’ha comprovat que el càlcul del drets de difícil cobrament s’ha 
realitzat respectant el que estableix l’article 193 bis del TRLLRHL. 
 
Finalment s’ha constatat que l’expedient del pressupost dóna compliment a 
l’establert als articles 191 a 193 TRLLRHL i té el contingut previst als articles 
89 i següents del RD 500/1990. 
 
 

2.2. Liquidació del pressupost dels Organismes Autònoms 
 
En la present proposta s’incorpora la liquidació corresponent als Organismes 
Autònoms de la Diputació de Barcelona: 
 

• Organisme de Gestió Tributària 

• Institut del Teatre 

• Patronat d’Apostes 

• Fundació Pública Casa Caritat 
 
D’acord amb els informes emesos per les corresponents Intervencions 
delegades, les liquidacions dels Organismes Autònoms s’ajusten a les 
previsions legals indicades anteriorment, amb les observacions indicades en 
els mateixos. 
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Pel que fa a la comprovació del compliment de les regles fiscals establertes 
en la Llei Orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera es 
objecte d’un informe independent per part d’aquesta Intervenció General. 
 
Per tot l’exposat, s’informa que l’expedient de liquidació del pressupost de la 
Diputació de Barcelona de l’exercici 2017 ha observat, en la seva elaboració, 
contingut i estructura, la normativa aplicable en matèria pressupostària, 
constituïda bàsicament pel títol VI, capítol I, secció tercera, articles del 191 al 
193 del TRLRHL i el Capítol III, articles del 89 a 105 del Reial decret 
500/1990, de 20 d’abril, amb les observacions indicades en el present 
informe. 
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