
 
INFORME D' INTERVENCIÓ  

Assumpte: Donar compte al Ple de l’informe sobre saldos de cobrament dubtós. 

Liquidació  exercici 2020 

Expedient: X2021002273 

 

NORMATIVA APLICABLE  

 Articles 191.2 i  193 bis Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL). 

 L’article 103 del Reial decret 500/1990, de 30 d’abril, pel que es desenvolupa  el 
capítol primer del títol sisè de la llei 39/1988 de 28  de desembre  

 Regla 8.c) de l' Ordre 1781/2013 de 20 de setembre , Instrucció del model normal 
de comptabilitat local 

 
De conformitat amb allò establert a l´article 4 del Reial decret 128/2018 de 16 de març 
pel que es regula  el Règim jurídic dels Funcionaris d' administració local amb habilitació 
de caràcter nacional  S' INFORMA:  
 
Primer. L’article 193 bis del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, relatiu 
als drets de difícil o impossible recaptació, determina l'obligació dels ens locals  
d'informar al Ministeri d' Hisenda i Administracions públiques  i al Ple o òrgan equivalent  
el resultat d'aplicació dels  criteris que determinen els drets de difícil o impossible  
recaptació  amb els límits mínims següents: 
  
- Drets pendents  de pressupostos dels dos exercicis anteriors  al que correspon la 

liquidació  es minoren en un 25% 
- Els de l'exercici tercer anterior  al que correspon la liquidació , com a mínim pel 50%. 
- Els dels dos exercicis quarts i cinquè  al que correspon la liquidació  com a mínim 

un 75%. 
- Els  pendents de cobrament liquidats dins dels pressupostos dels restants exercicis  

anteriors als que correspon la liquidació  es minoren en el 100% 
 
Segon. L’article 103 del Reial decret 500/1990, de 30 d’abril, estableix que la 
determinació de la quantia dels drets que es consideren de difícil o impossible recaptació 
s’ha de realitzar bé de forma individualitzada o  bé mitjançant la fixació d'un percentatge 
a tant alçat. Per determinar els drets de difícil o impossible recaptació s'han de tenir en 
compte l'antiguitat dels deutes, l'import dels deutes, la naturalesa dels recursos que es 
tracti, els percentatges de recaptació tant en període voluntari com en via executiva i 
altres criteris de valoració que de forma ponderada estableixi l' entitat. En qualsevol cas, 
la consideració d'un dret com de recaptació difícil o impossible no implica la seva 
anul·lació ni produeix la seva baixa en comptes. 
 
Tercer. A l’apartat 24.6.7 de la Memòria dels comptes anuals del Pla general de 
comptabilitat pública adaptat a l’administració local, s’estableix que, per determinar 
l’import dels saldos de cobrament dubtós, s’ha de tenir en compte l’antiguitat i import 
dels deutes, la naturalesa dels recursos, els percentatges de recaptació tant en període 
voluntari com en via executiva i altres criteris de valoració establerts per l’ens local.  
 
Quart. El càlcul dels saldos de dubtós cobrament  a 31 de desembre de 2020 ha pres 
el criteri de provisió superior als percentatges previstos a l’article 193 bis del TRLRHL, 
a l'empara de vetllar per als criteris de valoració comptable com són els  de prudència  i 



 
fiabilitat  i  a fi de representar la realitat de la situació financera i de resultat econòmic de 
l'entitat en conjunt  i es totalitza i es desglossa en els quadres següents: 
 
 1. Consell Comarcal del Vallès Oriental  

 

 
 

 
 2. Consorci per a la gestió de residus del Vallés Oriental 
  
 

   
 
 
 
Per  la Intervenció General  
Document signat electronicament  

EXERCICI CAPITO L

Pendent de 

cobrar a 

31/12/2020

% dubtós 

cobrament

Import dubtós 

cobrament

2008 3 1.141,47 € 100,00% 1.141,47 €

2009 3 839,74 € 100,00% 839,74 €

2010 3 1.451,46 € 100,00% 1.451,46 €

7 149.501,48 € 100,00% 149.501,48 €

2011 3 706,05 € 100,00% 706,05 €

2012 3 1.168,30 € 100,00% 1.168,30 €

7 90.120,02 € 100,00% 90.120,02 €

2013 3 1.774,56 € 100,00% 1.774,56 €

2014 3 6.451,50 € 100,00% 6.451,50 €

4 820,14 € 100,00% 820,14 €

7 118.872,81 € 100,00% 118.872,81 €

2015 3 3.767,95 € 100,00% 3.767,95 €

4 1.200,62 € 100,00% 1.200,62 €

2016 3 4.803,03 € 100,00% 4.803,03 €

4 1.050,55 € 100,00% 1.050,55 €

2017 3 19.424,86 € 90,00% 17.482,37 €

4 10.091,28 € 95,00% 9.332,68 €

2018 3 13.337,57 € 60,00% 8.002,54 €

4 9.074,25 € 60,00% 5.444,55 €

2019 3 18.457,93 € 30,00% 5.537,38 €

4 6.688,25 € 30,00% 2.006,48 €

Total  general 460.743,82  € 83,85% 431.475,68  €

Any Capítol

Import pendent  

de cobrar % aplicat Provisió

2006 cap.3 13.654,68 100% 13.654,68

2009 cap.3 38.435,54 100% 38.435,54

2012 cap.7 21.707,72 100% 21.707,72

2013 cap.3 5.764,72 100% 5.764,72

2014 cap.3 7.220,79 100% 7.220,79

2015 cap.4 35.983,08 75% 26.987,31

2016 cap.3 74,32 75% 55,74

savosa 619.761,73 100% 619.761,73

2017 cap. 3 396.665,04 50% 198.332,52

savosa 960.006,18 100% 960.006,18

2018 cap.3 105.870,61 25% 26.467,65

savosa 879.252,61 100% 879.252,61

2019 cap.3 474.024,60 25% 118.506,15

savosa 985.830,95 100% 985.830,95

2020 savosa 308.439,60 100% 308.439,60

4.852.692,17 4.210.423,89
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