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Expedient: 681/2022 Compte general 2021
Assumpte: Informe Compte general 2021

Mitjançant diligència de Presidència de data 16   de maig    de 2022 es va sol·licitar 
que es formés el Compte General de l’exercici econòmic 2021.

INFORME

Que emet el sota signant, Josep Rovira i Sadurní , en qualitat de Secretari-Interventor 
de l’Ajuntament de Taradell, per deixar constància de l’ordenament jurídic aplicable i 
del procediment establert per a l’elaboració, formulació, tramitació i fiscalització del 
Compte General de l’Ajuntament, corresponent a l’exercici 2021.

1. TRAMITACIÓ A SEGUIR PER RETRE ELS COMPTES:

D’acord amb els articles 116 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases del 
Règim Local, els articles del 208 al 212 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, 
l’article 58 del text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 2/2003 de 
28 d’abril, el capítol II “El compte general de l’Entitat Local”, regles 44 a 51 de l’Annex 
a l’Ordre HAP/1781/2013, i altres disposicions concordants, els estats i els comptes 
de l’Entitat Local els retrà la Presidenta de la Corporació abans del dia 15 de maig de 
l’exercici següent al que corresponguin.

El Compte General de l’Ajuntament està integrat per:

a) El Compte de l’Ajuntament de Taradell

Aquest compte serà format pel Secretari-Interventor (que té atribuïda la funció de la 
comptabilitat) i se sotmetrà, juntament amb tots els seus justificants, a informe de la 
Comissió Especial de Comptes abans del primer de juny.

Aquesta Comissió estarà constituïda per membres de tots els grups polítics integrants 
de la Corporació, el nombre dels quals serà proporcional a la seva representativitat a 
l’Ajuntament o en nombre igual per a cada grup.

El compte general i la documentació complementària estarà a disposició dels 
membres de la Comissió perquè els puguin examinar i consultar, com a mínim, 15 dies 
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abans de la primera reunió (article 101.3 del text refós de la Llei 2/2003, municipal i de 
règim local de Catalunya).

Es podran efectuar reunions preparatòries si la Presidenta de la Comissió ho acorda 
o bé si ho demana una quarta part, almenys, del nombre legal de membres de la 
Comissió.

Pel que fa a la documentació que es posa a disposició dels membres de la Comissió 
Especial de Comptes, caldrà tenir en compte conjuntament el que es disposa als 
articles 58 i 101 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

Així mateix, en els comptes d’exercicis iniciats a partir del 1/01/2015, caldrà tenir en 
compte allò disposat a l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, pel qual s’aprova 
la instrucció del model normal de comptabilitat local (BOE 237 de 03/10/2013).

Essent l’àmbit general d’aplicació del model normal de comptabilitat local aquells 
municipis el pressupost dels quals sobrepassi els 3.000.000,00€. Així mateix, també 
aquells municipis amb un pressupost superior als 300.000,00€ però inferior als 
3.000.000,00€ i una població superior als 5.000 habitants.

La Comissió Especial, després d’examinar els comptes i els seus justificants, n’emetrà 
dictamen. 

Tant els Comptes com també el dictamen emès per la Comissió, seran exposats al 
públic durant un termini de quinze dies a fi que, durant aquest temps , es puguin 
presentar per escrit totes les reclamacions, objeccions o observacions que es 
considerin oportunes. 

Si es formulen reclamacions, objeccions o observacions  la Comissió Especial les 
examinarà i n’emetrà un nou informe.

Finalment, els Comptes acompanyats de tots els justificants i el dictamen de la 
Comissió Especial es sotmetran a l’aprovació de Ple de la Corporació. L’acord 
d’aprovació haurà de ser adoptat per majoria simple dels membres presents, abans 
del dia 1 d’octubre.

L’aprovació del Compte General és un acte essencial per a la seva fiscalització pels 
òrgans de control extern, que no requereix la conformitat amb les actuacions que s’hi 
reflecteixen, ni genera responsabilitat per-raó d’aquestes.

Un cop aprovat el Compte General, es trametrà una còpia de l’expedient a la 
Sindicatura de Comptes per a la seva fiscalització, abans del 15 d’octubre.

2. CONTINGUT DELS COMPTES:
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El Compte General de l’exercici 2021 de l’Ajuntament, d’acord amb el que estableix 
l’article 209 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, conté la següent documentació:

2.1- DOCUMENTACIÓ BÀSICA: 

Els Comptes Anuals que integren el de l’entitat local i els que han de formar cadascun 
dels seus organismes autònoms, si es dona el cas, són els següents:

a) El Balanç.
b) El Compte del resultat econòmic patrimonial.
c) L’Estat de canvis en el patrimoni net.
d) L’Estat de fluxos en efectiu.
e) L’Estat de liquidació del pressupost.
f) La Memòria.

Aquests comptes s’han d’elaborar seguint les normes i ajustant-se als models que 
estableix la 3ª part del Pla General de Comptabilitat Pública adaptat a l’Administració 
Local, annex a la instrucció del model normal de comptabilitat local.

L’índex de documents que composarà els comptes anuals serà:

1. El Balanç.
2. El Compte del resultat econòmic patrimonial.
3. L’Estat de canvis en el patrimoni net.
4. L’Estat de fluxos d’ efectiu.
5. Estat d’execució del pressupost.
6. Estat de liquidació del pressupost.
7. Resultat pressupostari
8. La Memòria:

1. Organització i activitat.
2. Gestió indirecta dels serveis públics, convenis i altres formes de col·laboració.
3. Bases de presentació dels comptes.
4. Normes de reconeixement i valoració.
5. Immobilitzat material.
6. Patrimoni públic del sòl.
7. Inversions immobiliàries.
8. Immobilitzat intangible.
9. Arrendaments financers i altres operacions de naturalesa similar.
10. Actius financers.
11. Passius financers :

1. Situació i moviments dels deutes.
2. Línies de crèdit.
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3. Avals i altres garanties concedides.

12. Cobertures comptables.
13. Actius construïts o adquirits per a altres entitats i altres existències.
14. Moneda estrangera.
15. Transferències, subvencions i altres ingressos i despeses.
16. Provisions i contingències.
17. Informació sobre medi ambient.
18. Actius en estat de venda.
19. Presentació per activitats del compte del resultat econòmic patrimonial.
20. Operacions per administració de recursos per compte d’altres ens públics :

1. Obligacions derivades de la gestió.
2. Ens públics, comptes corrents en efectiu.
3. Desenvolupament de la gestió.

21. Operacions no pressupostàries de tresoreria :

1. Estat de deutors no pressupostaris.
2. Estat de creditors no pressupostaris.
3. Estat de partides pendents d’aplicació:

a) Cobraments pendents d’aplicació.
b)  Pagaments pendents d’aplicació.

22. Contractació administrativa. Procediments d’adjudicació.
23. Valors rebuts en dipòsit.
24. Informació pressupostària:

1.Exercici corrent :

1. Pressupost de despeses :
a) Modificacions de crèdit.
b) Romanents de crèdit.
c) Creditors per operacions pendents d’aplicar al pressupost. ( ara en 

llistat al 24.7, creditors per operacions reportades )

2. Pressupost d’ingressos :
a) Procés de gestió.
b) Devolucions d’ingressos.
c) Compromisos d’ingrés.

2.Exercicis tancats :

1. Obligacions de pressupostos tancats.
2. Drets per cobrar de pressupostos tancats.
3. Variació de resultats pressupostaris d’exercicis anteriors.
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3.Exercicis posteriors:

1. Compromisos de despesa amb càrrec a pressupostos d’exercicis 
posteriors.

2. Compromisos d’ingrés amb càrrec a pressupostos d’exercicis posteriors.

4.Execució de projectes de despesa.
5.Despeses amb finançament afectat.
6.Romanent de tresoreria.
7.Creditors per operacions reportades 

25. Indicadors financers, patrimonials i pressupostaris.
26. Informació sobre el cost de les activitats :

1. Resum general de costos de l’entitat.
2. Resum del cost per elements de les activitats.
3. Resum de costos per activitat.
4. Resum relacionant costos i ingressos de les activitats.

27. Indicadors de gestió.
28. Fets posteriors al tancament.
29. Estat de conciliacions bancaris
30. Balanç de comprovació.

Als comptes anuals de l’Ajuntament s’haurà d’adjuntar:

Acta d’arqueig de les existències en caixa referides al final de l’exercici.
Notes o certificacions de cada entitat bancària dels saldos que hi hagi a favor de 
l’Ajuntament, referides a 31/12/2021.

En el supòsit de discrepància entre els saldos comptables i els bancaris, caldrà aportar 
estat conciliatori autoritzat per el Secretari-Interventor.

Donat que aquest exercici econòmic de 2021 és el setè rendit amb el nou model del 
compte general, sorgit de la nova instrucció de comptabilitat, elaborat i format a partir 
dels registres entrats en l’aplicació informàtica de comptabilitat, en alguns casos 
encara no ha estat possible, per diferents motius, que la memòria sortint de l’aplicació 
reflecteixi tots i cadascun dels seus apartats a aquesta data.

Per això, cal informar de les següents incidències als comptes anuals 2021:

a) Respecta dels ESTATS FINANCERS:
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 En general no està previst poder efectuar la traçabilitat amb  les “Notes de memòria” 
,en cap dels Estats financers,  des de l’aplicació del Sicalwin.

Pel que fa a les incidències individuals als diferents Estats , cal informar: 

A l’Estat de canvis al Patrimoni Net: hi trobem les següents  incidències remarcables 
, que cal informar:

-No hi ha traçabilitat a les notes en memòria per explicar:

a) Els ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d’errors: per import total 
en positiu de  augment  de 86.488.55 €, segons el següent detall: 

Per import de –8.145.04 €,  es corresponen amb la suma de modificacions de 
saldos inicials de drets a cobrar de pressupostos tancats per import de – 
8.720.06 € , i modificacions de saldos inicials d’obligacions  de pressupostos 
tancats per import de – 575.02 €  , apartats 24.2 de la Memòria.

Per altre part ,la resta de la variació  es corresponen amb diferents imputacions 
directes a resultats d’exercicis anteriors, entre les quals les OPA`s  a 
31.12.2020  aplicades al 2021, per import de 100.039.00 € .  

b) Les variacions del Patrimoni Net exercici 2021: 

- En l’apartat 1 Per import de  193.760.43 €, i  que es corresponen amb:

El resultat de l’Estat d’ingressos i despeses reconeguts al 2021:  que alhora és 
la diferència entre el Resultat econòmic-patrimonial 2021 de   110.530.17 €,  i 
la diferència entre les subvencions de capital rebudes 619.787.89 € menys les 
imputades al compte del resultat econòmic-patrimonial  d’import – 536.557.63 
€  que fan un net de 83.238.23 €.

- En l’apartat 2. Per import de  0.00 € , i  que es corresponen a :

 Operacions patrimonials amb l’entitat  o entitats propietàries,   no es 
produeixen variacions al 2021.

– En  l’apartat 3. Per import de -42.007,38 € , i que es corresponen a:

 Altres variacions del patrimoni net:  recull entre altres el saldo dels drets 
anul·lats d’exercicis tancats,  Apartat 24.2.3 de la Memòria.

A l’Estat de fluxos d’efectiu :  coincideixen els imports d’efectiu i actiu equivalents 
de final d’exercici 2020 i l’inicial 2021 i també coincideix l’import final d’exercici 2021 
amb la tresoreria de l’Ajuntament a 31-12-2021.



C. de la Vila, 45 · Taradell · CP 08552 · T 938 126 100 · taradell@taradell.cat · taradell.cat · NIF P08.278.00D

A l’ Estat de Liquidació del pressupost 2021 : no es produeixen diferencies respecte 
dels imports aprovats i que consten en l’expedient de liquidació del Pressupost 
Municipal del exercici 2021.

b) Respecte de la MEMORIA: 

Cal esmentar que s’ha procurat informar respecte de totes i cadascuna de les dades 
que consten a la tercera part “ Comptes Anuals “ del Annex “ P.G.C.P  adaptat a 
l’Administració Local de l’Ordre HAP 1781/2013 de 20 de setembre per la que s’aprova 
la instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local.

No obstant això , cal informar del següent : 
    
Apartats de la memòria amb incidències :

5-6-7-8.apartats de l’Immobilitzat, on es reflecteixen  les dades de l’inventari Municipal 
de Bens de l’Ajuntament, una vegada s’han registrat comptablement  a 31.12.2021. 

També hi figura en l’Immobilitzat Material els saldos dels bens en curs i bestretes que 
encara no son alta al Inventari Patrimonial a 31-12-2021 per import de 650.756.14 €.

Cal dir que l’Ajuntament va  constituir el 26/11/2020 el Patrimoni Municipal Públic de 
Sòl, reflectint a 31.12.2021 el seu valor de 38.168.14 €.

L’Ajuntament no té  inversions immobiliàries, apartat  7 de la Memòria.

Cal informar que els saldos inicials dels comptes d’immobilitzat  a 01.01.2021,  
coincideixen amb els finals de l’exercici 2020 a 31-12-2020.

Pel que fa a correccions valoratives netes de l’exercici 2021 no se n’han registrat.

I per últim les dotacions d’amortització de l’exercici 2021,  es corresponen  a les 
dotacions anuals de l’any 2021 fetes des del programa d’inventari Patrimonial “.
  
9.Arrendaments Financers i altres operacions de naturalesa similar: No conté 
informació, ja que l’Ajuntament no té subscrits contractes d’aqueta naturalesa.

10. Actius Financers : Cal destacar l’aportació extraordinària feta per l’Ajuntament al 
Patronat de l’Escola Bressol per import de 53.244.52 €, aquest exercici 2021, que es 
corresponen a la Regularització d’exercicis tancats , període curs 2012-2013 al curs 
2018-2019 per l’aportació del departament d’ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya a aquest Servei , rebuda al 2020, i aplicada al Servei durant l’exercici 2021.

11. 1 Passius Financers : No surt reflectit l’import  de la requalificació del deute de llarg 
a curt termini , tot i haver  registrat comptablement l’assentament a 31.12.2021, i per 
això tot el deute financer està reflectit a llarg termini, per import del saldo a aquesta 
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data  de 4.447.288.20 € .Per primer exercici des de 2010 , ja no es recull deutes  
pendents de reintegrament de les liquidacions definitives de la PMTE 2008 i 2009, que 
s’han acabat  de reintegrar a 31.12.2021.

12.Cobertures Comptables: Aquest llistat no surt  de l’aplicació, donat que no 
existeixen.  

13.Actius Construïts o adquirits per a altres Entitats i altres Existències: No conté 
informació perquè l’Entitat no te bens d’aquesta naturalesa i tampoc porta un control 
de existències.

14. Moneda estrangera : Aquest llistat no surt  de l’aplicació. Donat que l’Ajuntament 
només utilitza en les seves transaccions l’Euro.

16. Provisions i Contingències: Durant l’exercici 2021,  no se n’han dotat.

17.2) Import beneficis fiscals per raons mediambientals: No hi figuren dades.

18. Actius en estat de venda: No conté informació, l’Ajuntament no en té.

20. Operacions per Administració de recursos a compte d’altres ens públics: No conté 
informació, ja que l’Ajuntament no n’administra.

22. Contractació administrativa. Procediments d’adjudicació : Informat ja durant tot 
l’exercici 2021 segons detall per cada procediment.

23. Valors rebuts en dipòsit , el seu saldo es correspon a la suma dels documents 
dipositats a la tresoreria de l’Ajuntament.

Cal informar que , no s’ha registrat a l’exercici 2021 la Garantia , dipositada mitjançant 
constitució d’hipoteca  en concepte de garantia de les obres d’urbanització del P.P. 
número 7 El Vivet , subsector 1 expedient 426/17 , que s’ha registrat  a l’exercici 2022.

24.1.2.c) Compromisos d’ingrés concertats: No se n’han registrat

24.3.1 Compromisos de despesa amb càrrec a pressupostos d’exercicis posteriors:  
No se n’han registrat.

24.3.2 Compromisos d’Ingrés amb càrrec a Pressupostos d’Exercicis posteriors : No 
conté informació.

24.4. Execució de projectes de despeses: Continuen amb saldo alguns dels projectes 
que ja s’han acabat.

Caldria que en l’exercici 2022 es poguessin agrupar en un sol projecte tots els saldos 
afectats, per així facilitar la total execució i  el seu control posterior, tal com ens 
recomanen des del servei de suport  la Diputació de Barcelona en aquests casos.
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26. Informació sobre el cost de les activitats: No surten dades al llistat. Tot i que 
aquesta informació és aplicable a partir de l’exercici 2017, durant el 2021 no s’ha 
informat d’aquestes dades .L ‘Ajuntament no hi  esta obligat,  al no tenir una població 
superior a 50.000 habitants.

27. Indicadors de Gestió :  No surt el llistat. Tot i que aquesta informació és aplicable 
a partir de l’exercici 2017, durant el 2021 no s’ha informat d’aquestes dades.   
L‘Ajuntament no hi  esta obligat,  al no tenir una població superior a 50.000 habitants.
  
Cal posar de manifest que els Comptes Anuals 2021 s’han confeccionat amb 
l’aplicació informàtica Sicalwin facilitada i gestionada per la Diputació de Barcelona . 

ANÀLISI DELS COMPTES:

3.1- AJUNTAMENT.

3.1.1- ANÀLISI PATRIMONIAL:

3.1.1.1Balanç:

El Balanç de situació reflecteix la situació dels actius segons el grau de disponibilitat, 
i dels seus passius segons el seu grau d’exigibilitat.

En tancar l’exercici , el total  actiu  es de 24.951.631.98 € , i el total Patrimoni Net i 
Passiu es de 24.951.631.98 €, i un resultat de l’exercici amb un desestalvi de 
110.530.17 €.

El patrimoni Net  per import de 19.828.182.61 € , esta integrat per :

Patrimoni , per import de 8.777.301.18 € 

Resultats d’exercicis anteriors , per import de 8.981.093.84 €

Resultat de l’Exercici, per import de   110.530.17 € .

Subvencions rebudes pendents d’imputació a resultats, per import de 1.959.257.42 €

Els capitals permanents  per import de 23.548.659.69 € integrats per:

El  patrimoni (8.777.301.18 € ), els resultats d’exercicis anteriors  (8.981.093.84 €), el 
resultat de l’exercici (110.530.17 €), les subvencions rebudes pendents d’imputar a 
resultats (1.959.257.42 €) i   els deutes a llarg termini  (3.720.477.08 € ).

3.1.1.2. Compte de Resultats Econòmic Patrimonial:

El Resultat de l’exercici 2021, és positiu  ( estalvi) per import de 110.530.17 €.
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3.1.1.3.Estat de Canvis al Patrimoni Net:

Reflecteix la variació del Patrimoni Net de l’Entitat durant l’exercici 2021, a partir del 
Patrimoni Net inicial/final de l’exercici n-1 anterior 2020 , per import de 19.589.941.01€.

En aquest exercici 2021,  s’han produït les següents variacions:

Ajustos per canvis de criteris comptables i correccions d’errors: que  en el nostre cas 
es corresponen a modificacions del saldo inicial de drets pendents de cobrament a 1 
de gener, per import de – 8.720.06 €,  i a modificacions d’0bligacions pendents de  
pagament d’exercicis anteriors a la mateixa data  per import de – 575.02 € , que 
s’imputen directament al compte 120 de Resultats d’exercicis anteriors i que de la 
compensació entre les dues modificacions suposa una modificació en negatiu d’import  
- 8.145.04€.

La resta d’ajust es correspon a amb diferents imputacions directes a resultats 
d’exercicis anteriors, entre les quals les OPA`s  a 31.12.2020  aplicades al 2021, per 
import de 100.039.00 € .  

Per l’Estat d’Ingressos i despeses reconeguts durant l’exercici , en aquest cas esta 
compost  per:

L’import del resultat econòmic patrimonial de 110.530.17 € .

L’ import de les subvencions rebudes al 2021,  per import de 619.787.89 €, menys 
l’import de les mateixes , ja imputat al compte de resultats econòmic patrimonial del 
2021 per import de – 536.557.65 €, això genera per tant un augment del saldo inicial 
de les subvencions rebudes pendents d’imputació a resultats de 83.238.23 € , passant 
dels  1.876.027.16 €  fins a  1.959.257.42 €  a 31-12-2021.

No es produeix cap variació en l’apartat en operacions patrimonials amb l’entitat o 
entitats propietàries , donat que l’Ajuntament no pertany a cap altre Entitat que en sigui 
la propietària, no podent per tant haver-hi cap variació patrimonial per aquest 
concepte.

En canvi en el llistat detallat d’Altres operacions amb l’Entitat o Entitats propietàries , 
apareixen imports , tant a la columna de l’exercici 2020, com en la del 2021 els quals 
no podem explicar, reconeguts directament en el Compte del Resultat econòmic 
patrimonial..

Tampoc existeix traçabilitat en els  imports que es reflecteixen  en l’apartat de “Altres 
variacions patrimonials  “, per un import total de – 42.007.38 € ,  que es  generen per 
l’ import dels drets anul·lats d’exercicis tancats per import de -42.388.77 € , però no es 
tenen en compte l’ import dels drets cancel·lats per import de -73.693.20 € , que si 
consten en la Variació de Resultats pressupostaris d’ exercicis anteriors , apartat 24.3 
de la Memòria..
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Així el Patrimoni Net Ajustat al final del exercici actual a 31.12.2021 es de 
19.828.182.61 € ,  tal com es reflexa al Balanç de Situació a 31.12.2021.

3.1.2- ANÀLISI FINANCER:

3.1.2.1- A curt termini:

L’Estat de Fluxos de Tresoreria , reflecteix les variacions de la tresoreria , a partir 
dels diferents orígens, que son :

I. Fluxos Nets d’Efectiu de les Activitats de gestió ( Cobraments -Pagaments ), per 
import de  1.148.398.18 €.

II. Fluxos Nets d’efectiu de les Activitats d’Inversió ( Cobraments – Pagaments ) , per 
import de – 843.917.51 €.

III. Fluxos Nets d’efectius de les Activitats de Finançament ( Cobraments – Pagaments 
) , per import de  583.3256.58 €.

IV. Fluxos d’efectiu pendents de classificació ( Cobraments – Pagaments ), per import 
de -93.735.27 €.

V. Efecte de les variacions del tipus e canvi , l’Ajuntament opera només amb l’euro , 
per tant no es produeixen variacions d’aquesta mena.

VI. Total INCREMENT/ DISMINUCIO NETA D’EFECTIU anual, per import de 
794.070.98 € .

Així la gestió de la tresoreria del 2021, donarà el següent resultat :

-Existències Inicials a la Tresoreria :    106.809.22 €
-Increment/Disminució neta d’efectiu:  794.070.98 €
-Existències finals a la Tresoreria :      900.880.20 €  

El romanent líquid de tresoreria per a despeses generals resultant del tancament 
de l’exercici 2021  és de 112.336.29 €, superior  al registrat al final de l’exercici anterior 
2020,  per import de  58.451.11 €.

3.1.2.2- A llarg termini:

Anàlisi de la càrrega financera i la capacitat d’endeutament futura:
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La càrrega financera (anualitat teòrica total x 100 / ingressos corrents liquidats) al final 
de l’exercici 2021  ha estat del 9.69 % ( 659.681.07 € x 100 / 6.809.137.42 €).

En començar l’exercici, l’endeutament i avals concedits era de 3.941.954.10 €.

Durant l’any 2021  s’han  contractat tres noves  operacions  de préstec per un import 
total de 1.132.649.05 €.

Així mateix, s’ha amortitzat pels diversos préstecs i operacions de crèdit per valor de 
627.314.95 €.

En finalitzar l’exercici 2021, el deute viu (el pendent d’amortitzar) total a llarg termini 
per operacions de crèdit i avals concedits és de 4.447.288.20 €, dels quals  726.812.38 
€ es requalifiquen i passen de llarg a curt termini (no havent-se classificat els avals), 
segons estableix la instrucció de comptabilitat. Per tant, el deute viu a llarg termini 
resultant definitiu és d’import 3.720.475.82 €.

En finalitzar aquest exercici 2021 l’Ajuntament   té una operació de tresoreria 
concertada , de límit de disposició de 965.000.00 € i del qual a 31 de desembre ,en té 
un saldo disposat de 0,00 €

Així doncs, el deute viu total (pendent d’amortitzar a llarg termini i curt termini i els 
avals atorgats) a 31/12/2021 és de 4.447.288.20€, que suposa un nivell 
d’endeutament, respecte dels ingressos corrents liquidats al 2021 per import de 
6.809.137.42 €,  del  65.31%.

Estalvi net:

L’estalvi net, (capítol 1 a 5 d’ingressos corrents liquidats,  excepte article 35 i 
conceptes 396 i 397 ) – (capítol 1, 2 i 4 d’obligacions reconegudes) – (suma de les 
anualitats teòriques) + (despeses finançades amb romanent de tresoreria), ha estat 
de  402.260.71 €, és a dir el 5.91 % dels ingressos corrents liquidats.

3.1.4- ANÀLISI DE LA GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA:

El resultat pressupostari és el següent:

Drets reconeguts nets 9.170.684.79
Obligacions reconegudes netes 7.357.790.45
Resultat pressupostari de l’exercici            1.812.894.34
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Despeses finançades amb romanent de 
tresoreria per a despeses generals

58.451.11

Desviacions de finançament negatives de 
l’exercici

263.144.54

Desviacions de finançament positives de 
l’exercici

1.890.456.26

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 244.033.73

De l’anàlisi del resultat pressupostari de l’any 2021 se’n desprèn que els recursos 
pressupostaris han estat suficients per finançar les despeses pressupostàries.

Ingressos:

CONCEPTE TOTAL ORDINARI EXTRAORD./I
NVERSIONS

Pressupost inicial d’ingressos 6.836.272.27 6.606.184.07 230.088.20
Modificacions d’ingressos 2.888.622.40 315.352.82 2.573.269.58
Pressupost definitiu d’ingressos 9.724.894.67 6.921.536.89 2.803.357.78
Drets reconeguts nets 9.170.684.79 6.697.937.42 2.472.747.37
Recaptació neta 7.779.114.65 6.463.097.71 1.316.016.94
Drets pendents de cobrament 1.391.570.14 234.839.71 1.156.730.43

L’execució del pressupost d’ingressos, en el seu conjunt, ha estat  94.30% a les 
previsions fetes en l’aprovació del pressupost i les posteriors modificacions. 

Aquesta execució s’explica pel fet que els recursos ordinaris s’han executat en un           
96.77 %, però en canvi els recursos extraordinaris en aquest exercici en un 88.21 % 
(cal tenir present que els actius financers, capítol 8è de l’Estat d’Ingressos ,  pels 
romanents de tresoreria afectats en la incorporació de romanents de crèdit i per 
l’aplicació del romanent de tresoreria per a despeses generals són d’import  
367.665.48 €, el que representa un 3.78 % del total del pressupost, i el 13.12 % del 
pressupost d’inversions).

Les modificacions de les previsions d’ingressos han estat conseqüència bàsicament 
de les incorporacions de romanents de crèdit, suplements, ampliació i per majors i/o 
nous ingressos.

Pel que fa referència al pendent de cobrament que figura en els estats comptables de 
la liquidació, ja ha estat analitzat per la Intervenció, a l’informe de la liquidació del 
pressupost, i això ha servit per quantificar l’oportuna dotació de saldos de dubtós 
cobrament.

Despeses:

CONCEPTE TOTAL ORDINARI EXTRAORD./I
NVERSIONS
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Pressupost inicial de despeses 6.836.272.27 6.279.096.47 557.175.80
Modificacions de despeses 2.888.622.40 373.650.02 2.514.971.84
Pressupost definitiu de despeses 9.724.894.67 6.652.747.03 3.072.147.64
Obligacions reconegudes netes 7.357.790.45 6.315.201.55 1.042.588.90
Despeses pagades 7.169.768.68 6.151.981.95 1.017.786.73
Obligacions pendents de pagament 188.021.77 163.219.16 24.802.17

L’execució del pressupost total de despeses durant l’exercici 2021 ha estat del 75.66 
%. La mitjana de les despeses ordinàries del 2021  se situa en una execució del 
94.93%, i el de les despeses extraordinàries en un 33.94%.

Les modificacions de crèdit de l’exercici 2021, per import de 2.888.622.40 €, han estat 
conseqüència de la incorporació de romanents de crèdits de l’exercici 2020, de la 
generació de crèdits extraordinaris, suplements, habilitació de crèdits extraordinaris i 
d’ampliació de crèdits.

3.2- ORGANISMES AUTÒNOMS.

L’Ajuntament de Taradell no té constituïts organismes autònoms.

3.3- COMPTES  SOCIETATS  MERCANTILS.

L’Ajuntament de Taradell no té constituïda cap  societat  mercantil 

4. ANÀLISI D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA, REGLA DE LA DESPESA I 
SOSTENIBILITAT FINANCERA:

4.1  ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA:
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INGRESSOS NO FINANCERS LIQUIDACIÓ

Ingressos dels capítols 1 a 7 8.038.035,74

Ajust per no recaptació de tributs -27.518,11

Devolució d'ingressos pendents pagar (+ inicials - finals) 0,00

Correlació de transferències 0,00

Retencions PIE per liquidacions negatives anteriors 27.587,03

Liquidacions negatives PIE notificades a l'exercici 21.280,09

Altres ajustaments SEC95 0,00

8.059.384,75

DESPESES NO FINANCERES LIQUIDACIÓ

Despeses dels capítols 1 a 7 6.755.222,46

Despesa pendent d'aplicar (- inicials + finals) -32.419,20

Meritament interessos (- inicials + finals) 0,00

+ Subscripció d'ampliacions de societats en pèrdues 0,00

- Capacitat d'exercicis anteriors reservada 309.214,37

+ Reserva de capacitat per exercicis futurs 1.959.889,08

+ Altres ajustaments SEC 95 0,00

8.373.477,97

Capacitat de finançament -314.093,22

Sobre ingressos no financers -3,90

B) La regla de la despesa: Caldrà analitzar i validar la regla de la despesa en base al descrit 
en l’article 12 punt 2 de la Llei 2/2012 (ajustaments).

IMPORT

Obligacions de capítol 1 a 7, llevat del 3 6.722.856,34

Drets finançades amb subvencions procedents d'AAPP -1.190.144,32

Augment/Disminució per capacitat reservada 1.650.674.71
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Excés de finançament d'inici de l'exercici ca -309.214,37

Excés de finançament de final de l'exercici cf 1.959.889,08

Altres ajustaments SEC95 -32.419,20

Base de la regla de la despesa 7.150.967,53

Inversions Financeres Sostenibles D.A.6 L.O. 9/2013 0.00

Base de la regla de la despesa ajustada 2021 7.150.967,53

Base de la regla de la despesa liquidació 2020 5.605.197,76

Límit Despesa liquidació pressupost 2020 (Base 2020*3,20%) 5.784.564,09

Valoració canvis normatius sobre recaptació (augment) 0,00
Límit Regla de la despesa inicial 5.784.564,09

Taxa implícita de creixement respecte liquidació inicial 27,58%

Taxa implícita de creixement respecte liquidació ajustada 23,62%

C) Objectiu del deute: Cal analitzar i validar en aquest punt, que s’han complert els objectius 
de deute fixats al pressupost.

LIQUIDACIÓ

Saldo a 31/12/2020 3.941.954,10

Disposició-Altes 2021  1.132.649,05

Amortització 2021   627.313,74

Deute a curt termini (operació de tresoreria) 0

Saldo a 31-12-2021 4.447.289,41

Ingressos corrents liquidats liquidació 2021 6.809.137,42

Percentatge sobre ingressos corrents de l’exercici 65,31%

Principi sostenibilitat financera 2021 75%

Marge endeutament -9,69%

En base als càlculs detallats en l’expedient motiu de l’informe, no  es compleix 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària , si en canvi  amb  la  regla de la despesa, i també 
amb  el de sostenibilitat financera.
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No obstant això cal recordar que , no procedeix la aplicació de les Regles Fiscals  als  exercicis 
2020, 2021 i 2022 per la suspensió de les mateixes , aprovades pel Consell de Ministres  i 
ratificades pel Congrés de Diputats de l’Estat.

5. INFORMES SOBRE CONTROL INTERN

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.

L’òrgan Interventor de la Corporació va elaborar l’informe anual de control intern sobre 
la funció interventora de l’article 15.6, 27 i 28, relatiu a les resolucions adoptades pel 
President de l’Entitat Local contràries a les objeccions efectuades o, si s‘escau, a 
l’opinió de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, les principals 
anomalies en matèria d’ingressos, els informes d’omissió de la funció interventora i 
els resultats del control dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa.

D’aquest informe, elaborat el 21 de març del 2022,  se’n va donar compte al Ple de 
data 24 de març  de   2022.

Aquest informe es va trametre i enviar a la Sindicatura de Comptes de Catalunya en 
data  25 d’abril de 2022.

Cal informar que s’està elaborant en aquests moments l’informe anual de Control 
financer de l’exercici 2021, del qual se’n donarà compte 

Per altra part, també aquest òrgan interventor de la Corporació ha elaborat l’informe 
resum anual article 37 dels resultats del Control Intern, que s’estableix a l’article 213 
del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, a l’hora i temps 
d’elaborar i formular aquests Comptes Anuals.

D’aquest informe se’n donarà compte al Ple de la Corporació d’aprovació dels 
Comptes Anuals.

Cal també trametre aquest informe a la Intervenció General de l’Estat.
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6. CONCLUSIONS:

Pel que fa al contingut dels esmentats Comptes, el Secretari – Interventor posa de 
manifest que, en termes generals, s’ha seguit les Bases d’Execució del Pressupost, 
així com el que disposen els articles 208 a 212 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. 
I també el Capítol II del Títol IV de l’Ordre HAP/1781/2013, de 23 de setembre , per la 
que s’aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local.

A la vista del Compte General format, el Secretari – Interventor n’informa 
favorablement la formació.

La qual cosa es posa de manifest als efectes oportuns.

Taradell, 27 de juny del 2022

Josep Rovira Sadurní
Secretari-Interventor
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Expedient: 681/2022 Compte general 2021
Assumpte: Certificat de l’acord del Ple

TAYLA LÓPEZ DE LA ROSA, secretària-interventora acctal. de l’Ajuntament de 
Taradell

CERTIFICO:

Que el Ple de l’Ajuntament en la sessió de 29/09/2022 sense perjudici del que en pugui 
resultar en el moment d’aprovar l’acta i per unanimitat va adoptar l’acord següent:

4. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 
L’EXERCICI 2021. EXP. 681/2022.

Atesa la diligència de data 16 de maig del 2022, que ordena procedir a la formació de 
l’expedient del Compte General del pressupost 2021,  d’acord amb les disposicions 
legals i reglamentàries vigents.

Atès que l’expedient va ser examinat per la Comissió Especial de Comptes i es va 
emetre informe favorable.

Atès que ha transcorregut el termini d’exposició pública i no ha estat presentada cap 
al·legació i/o reclamació. 

Atès el Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

Es proposa l’adopció de l’acord següent:

Primer: Aprovar el Compte General corresponent al pressupost municipal de l’exercici 
2021.

Segon: Trametre el present acord, juntament amb la documentació necessària a la 
Sindicatura de Comptes.

I, perquè consti, lliuro aquest certificat amb el vistiplau del l’alcaldessa.

Taradell, 7 d'octubre de 2022

M. Mercè Cabanas Solà   Tayla López de la Rosa
Alcaldessa de Taradell              Secretària-Interventora acctal.




