
 

7.4.  EL ROMANENT DE TRESORERIA   
 

Esquema bàsic del càlcul del Romanent de tresoreria 

 

 

 

 

RT = Fons líquids + Drets pendents de cobrament - Obligacions pendents de pagament 

  

RT per 
despeses 
generals  

= RT - Drets pendents de cobrant de difícil o 
impossible recaptació  

- Excés de finançament 
afectat  

 

 

Els comptes que intervenen en el càlcul del romanent de tresoreria són els següents:



1. Fons líquids: Són els saldos disponibles en caixes d’efectiu i comptes bancaris, dels comptes següents:  

Subgrup 57. “Tresoreria”. 

570- Caixa Operativa.   

571- Bancs i institucions de  crèdit. Comptes operatives 

573- Bancs i institucions de crèdit. Comptes restringides de recaptació.  

574.1- Caixa fixa 

575.1- Bancs i institucions de crèdit. Comptes restringides de bestretes de caixa fixa 

575.9- Altes comptes restringides de pagaments 

577- Bancs i institucions de crèdit. Comptes financeres. 

578- Moviments interns de tresoreria. 

Més  saldos dels comptes que recullin les inversions temporals en les que s’hagin materialitzat els excedents temporals   de 
tresoreria, sempre que tinguin caràcter no pressupostari i reuneixin les condicions de liquidesa  i seguretat exigides per la Llei. 

 

2. Drets pendents de cobrament 

Exercici corrent. 

430- Deutors per drets reconeguts. Pressupost d’ingressos corrent 

Exercicis tancats 

431- Deutors  per drets reconeguts. Pressupost d’ingressos tancats 

No pressupostaris 

260- Fiances constituïdes a llarg termini. 

256- Dipòsits constituïts ä llarg termini 

440- Deutors per IVA repercutit 

442- Deutors per servei de recaptació 



449- Altres deutors no pressupostaris 

456- Ens públics c/c en efectiu 

470- Hisenda pública, deutora per diversos conceptes 

471- Organismes previsió social deutors 

472 Hisenda pública IVA suportat 

565- Fiances constituïdes a curt termini 

566- Fiances constituïdes a curt termini 

Minoracions drets pendents de cobrament 

554- Cobraments pendents aplicació 

559 Altres partides pendents aplicació 

 

3. Obligacions pendents de pagament 

Exercici corrent. 

400- Creditors per obligacions reconegudes. Pressupost de despeses corrents 

Exercicis tancats 

401- Creditors per obligacions reconegudes. Pressupost de despeses tancats. 

No pressupostaris 

180- Fiances rebudes a llarg termini 

185- Dipòsits rebuts a llarg termini 

410- Creditors per IVA suportat 

414- Ens públics creditors per recaptació de recursos 

419- Altres creditors no pressupostaris 



453- Ens públics per ingressos pendents de liquidar 

456- Ens públics, c/c efectiu 

554- Cobraments pendents aplicació 

475- Hisenda Pública, creditora per diversos conceptes 

476- Organismes de Previsió Social creditors.  

477- Hisenda Pública. IVA repercutit 

502- Emprèstits i altres emissions anàlogues per Operacions de Tresoreria. 

507- Emprèstits i altres emissions anàlogues per Operacions de Tresoreria en moneda diferent de l’euro. 

522- Deutes per operacions  de tresoreria  

525- Deutes per Operacions de Tresoreria en moneda diferent de l’euro. 

560- Fiances rebudes a curt termini 

561- Dipòsits rebuts a curt termini 

Minoracions  obligacions  pendents de pagament 

555- Pagaments pendents d’aplicació  

558.1 Provisions de fons per bestretes de caixa fixa pendents de justificació. 

 

4. Provisions per insolvències. 490- Provisió per insolvències 

5. Excés de finançament afectat. Suma de les desviacions positives de finançament acumulades al final de l’exercici. 

 

 

 

 



 

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA 

CONCEPTES IMPORTS ANY IMPORTS ANY ANTERIOR 

1. (+) Fons líquids.................................................... 

2. (+) Drets pendents de cobrament........................ 

           (+) Del Pressupost corrent............................. 

           (+) Del Pressupostos tancats.........................               

           (+) D’operacions no pressupostaries............. 

           (-) Cobraments realitzats pendents aplicació.    

3. (+) Drets pendents de cobrament........................ 

           (+) Del Pressupost corrent............................. 

           (+) Del Pressupostos tancats.........................               

           (+) D’operacions no pressupostaries............. 

           (-) Pagaments  realitzats pendents aplicació            
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I. Romanent de tresoreria total (1+2-3) -----------  ---------- 

II. Saldos dubtós cobrament................................................................................... 

III. Excés de finançament afectat............................................................................  

----------- 
----------- 

 

 ----------- 
----------- 

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals  (I-II-III)............................... ----------- 
 

 ----------- 

 


