Liquidació pressupost 2019:

1) Indicadors de solvència i estabilitat pressupostaria:
-

Objectiu d’estabilitat pressupostaria: Es la diferència entre els capítols 1 a 7
d’ingressos, i els de despeses. Ha de ser positiu, i en el nostre cas hem tancat amb
un valor de + 1.446.311,01 €, amb l’assoliment d’aquest indicador.

-

Objectiu de la regla de la despesa: Hem de quedar per sota del sostre de despesa, i
també hem acomplert aquest indicador, quedant 1.236.154,95 € per sota del
sostre màxim permès.

-

Objectiu del límit de deute (rati endeutament): Tot i que el límit està en el 110 %, a
tots els efectes (per capacitat d’endeutament, etc), el rati idoni es estar per sota
del 75 %. Per primer cop després de molts anys, ens hem situat per sota del 70 %,
concretament en el 69,37 %.

2) Altres indicadors de solvència financera i liquiditat:
-

Estalvi Net: Els ingressos recurrents han de cobrir la despesa recurrent i les
amortitzacions de les operacions de crèdit. El indicador es positiu, un cop
descomptades despeses recurrents i amortització de préstecs als ingressos
recurrents, ens dona un valor positiu de 831.727,40 €.

-

Resultat pressupostari: Compara els ingressos liquidats amb la despesa realitzada,
únicament del propi exercici. Un cop fet els ajustaments, també ens dona un valor
positiu, de 902.377,63 €.

-

Estalvi corrent: Diferència entre ingressos corrents, i despeses corrents més
amortitzacions. També es positiu, de 670.632,67 €.

-

Romanent de tresoreria: El import “brut” es de + 1.823.985,31 € . Es la “foto”
financera a 31 de Desembre, resultat de comparar els recursos disponibles i drets
de cobrament, amb les obligacions exigibles.

-

Aplicació del superàvit pressupostari : Es la part de superàvit pressupostari o
romanent que, un cop deduïts imports per a previsió i manteniment d’un folgat
nivell de tresoreria, es pot aplicar als destins que es determinen anualment. Cas
d’acomplir indicadors de solvència financera com es el nostre cas, i si es prorroga
la normativa dels anys anteriors (esperem es reguli al mes de Març), podrem
dedicar aquest import al que s’anomena “Inversions financerament sostenibles”.
L’import que podrem dedicar quan es publiqui aquesta regulació, serà de
708.774,36 €. Es tracta d’una xifra realment considerable, que sumarà a les
partides d’inversió ja previstes al pressupost 2020.

3) Altres dades i indicadors:
-

Fons líquids: Suma de saldos que mantenim en comptes bancaris a 31 de
Desembre: + 1.801.346,37 €.

-

Càrrega financera: Percentatge que la càrrega financera representa sobre els
ingressos. El valor màxim es el 25 %, i estem al 15,70 €, força per sota.

-

Endeutament, en termes absoluts: 8.004.557,84 €. L’import amortitzat el 2019 ha
estat de 1.624.746,50 €.

-

Període mitjà de pagament a proveïdors: El període màxim permès es de 30 dies,
en el nostre cas l’hem reduït a 10,98 dies.

