MEMÒRIA DEL COMPTE GENERAL
EXERCICI 2018

MEMÒRIA COMPTES ANUALS 2018

ÍNDEX
1. Organització i activitat
2. Gestió indirecta de 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
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

ens públics

21. Operacions no pressupostàries de tresoreria
22. Contractació administrativa. Procediments
23. Valors rebuts en dipòsit
24. Informació pressupostària
25. Indicadors financers, patrimonials i pressupostaris
26. Informació sobre el cost de les activitats
27. Indicadors de gestió
28. Esdeveniments posteriors al tancament

2

MEMÒRIA COMPTES ANUALS 2018

1. ORGANITZACIÓ I ACTIVITAT
1.1

DADES SOCIOECONÒMIQUES I POBLACIÓ OFICIAL

La vila
de Munt té una població, segons el padró a data de 1 de gener de 2018 de 8.838 habitants,
essent la seva superfície de 21,29 quilòmetres quadrats, la qual cosa suposa una densitat de població de
415,1 habitants per quilòmetre quadrat.

Arenys de Munt és un municipi de la comarca del Maresme, on predomina el sector terciari, ja que el
comerç té un important pes en
de la vila, si bé el sector secundari també és rellevant a
present activitats de destil·leries i fabricació de petita maquinària industrial;
tèxtil, en canvi,
antigament era molt rellevant però ha minvat considerablement. Alhora, unes 30 famílies encara viuen de
Segons les dades de
(Idescat), la distribució és la següent:

laboral del 3t trimestre de 2018
Local del Consell Comarcal del Maresme, per ser l informe més recent del qual es disposa informació,
mostra les següents dades rellevants:
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El municipi disposa
escola bressol pública i una privada, dues escoles
senyament secundari.

ducació primària i un institut

Així mateix té un Consultori Municipal i una Biblioteca pública gestionada per la Diputació de Barcelona.
1.2

NORMA DE CREACIÓ DE

Atesa la naturalesa de
1.3

local no és necessari omplir aquest apartat de la memòria.

ACTIVITAT PRINCIPAL DE
RÈGIM JURÍDIC, ECONOMICOFINANCER I DE CONTRACTACIÓ.
GESTIÓ INDIRECTA DE SERVEIS PÚBLICS

Atesa la naturalesa jurídica de
d
de Munt, el seu règim jurídic, econòmic-financer i de
contractació és el corresponent a la normativa estatal i autonòmica aplicable a les administracions
públiques.
La gestió indirecta de serveis públics es detalla en
1.4

2 de la memòria.

PRINCIPALS FONTS DE FINANÇAMENT

En el quadre següent es detallen les principals fonts de finançament de
liquidació del pressupost
a 31 de desembre de 2018:

Drets Reconeguts
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
CAP. V

Impostos Directes
Impostos Indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències Corrents
Ingressos Patrimonials

4.922.694,50
83.999,03
1.116.137,93
2.351.130,34
90.767,52

CAP. VI
CAP. VII Transferències de capital
CAP. VIII Actius Financers
CAP. IX Passius Financers
TOTAL

1.5

%

53,04%
0,91%
12,03%
25,33%
0,98%

8.564.729,32 100,00%

92,29%

0,00%
22,83%
1,79%
0,75

0,00%
1,76%
0,14%
0,06

715.808,42 100,00%

7,71%

9.280.537,74

de

% sobre TOTAL

57,48%
0,98%
13,03%
27,45%
1,06%

0,00
163.441,52
12.807,00
539.559,90
I a IX)

a partir de

100,00%

CONSIDERACIONS FISCALS
d

de Munt, atesa la seva naturalesa, no està subjecte a

de societats.
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Pel que fa a
sobre el valor afegit, aquest Ajuntament gestiona com IVA suportat deduïble el
corresponent a la despesa sobre la qual es repercuteixen quotes urbanístiques. Així mateix, repercuteix IVA
en factures a les quals no els hi és
els supòsits de no subjecció i/o exempció de
com per
exemple, els lloguers de locals no afectes a serveis públics, venda de residus, entre
el
règim de sectors diferenciats, no
cap percentatge de prorrata.
1.6

ESTRUCTURA ORGANITZATIVA BÀSICA

alde,
Regidors delegats i Junta de Govern Local) i uns altres òrgans complementaris (Comissions Informatives de
Serveis Generals, Personals i Territorials, Comissió Especial de Comptes i Consells Sectorials). També hi ha
estudi de determinats assumptes determinats com la modificació del
ROM o la memòria històrica.
de Bases de Règim Local.
8

igual
la següent:
8

composició:
Partit polític

Nº regidors 2015

ERC

5

PdCAT

3

CUP

3

PSC

1

PP

1

L
8,
modificat les
delegacions fetes en data 08/07/2015 a favor del Sr. regidor Josep Sànchez i Camps, Sra. Antònia Vila i
Paituví, Sra. Marta de la Iglesia Formatger i Sr. Àngel Castillo Vallcorba, realitzant una ampliació de les
mateixes per a poder adjudicar contractes amb valor estimat inferior a 5.000 euros, en les aplicacions
pressupostàries, de les quals la classificació orgànica correspon a les seves regidories. En concret es delega:
o Motivació de la necessitat del contracte menor
o
També es va aprovar
la
revocació de la delegació feta per resolució 117/2018 a favor del sr. regidor Josep Sànchez i Camps, per a
intervenció, en les aplicacions dels orgànics del pressupost municipal: 121.
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1.7

LA PLANTILLA
rganització administrativa,

8 és la següent:
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8 és de 67 treballadors: 46
funcionaris, 20 empleats laborals. Cap càrrec de confiança i un càrrec directiu local.
1.8

ENTITATS PROPIETÀRIES

Atesa la naturalesa de
1.9

no procedeix informar aquesta nota de la memòria.

ENS DEPENDENTS

stió Urbanística i
Serveis Arenys de Munt S.A. (GUSAM) constituïda el 20 de gener de 2003 i va començar a operar el dia 1 de
febrer d'aquest mateix any. Té personalitat jurídica pròpia, patrimoni independent i pressupost diferenciat.
Els Estatuts defineixen el seu objecte social, el qual es centra en temes de planificació i gestió urbanística,
però també permet una prestació àmplia de serveis.
Durant el 2010, en Ple de 3 de juny, es van modificar els estatuts per tal
social,
destacant la possibilitat de prestar el servei públic
i de clavegueram. En el darrer
trimestre del 2011 es va iniciar la prestació del servei integral de
al llarg del 2012 els serveis de
deixalleria, escola bressol i neteja
municipals i el 2016 va assumir la gestió del servei de formació

GUSAM gestiona:
Sòl
Aigua i clavegueram
Deixalleria
Escola bressol
ficis municipals

Anualment es sotmeten els comptes de
a un informe
i la Intervenció municipal
elabora el corresponent Informe de control financer, del qual es dóna coneixement al Ple municipal.
018,
aprovar
accions nominatives, representades
3.084 a 3.415).
Addicionalment
sense ànim de lucre:

, fundacions i entitats

Consorcis:
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-

Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies
(Localret)

-

Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme

-

Consorci per a la Promoció Turística Costa del Maresme

-

dministració Oberta Electrònica de Catalunya

-

Consorci Català pel Desenvolupament Local
Fundacions, institucions sense ànim de lucre:

-

s Autonòmics i Locals

-

Federació Espanyola de Municipis i Províncies

-

Associació de Defensa Forestal Serra de Marina

-

Associació de Municipis Catalans per la Recollida Selectiva porta a porta

-

Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU)

-

Fons Català de Cooperació al desenvolupament

-

Associació Catalana de Municipis i Comarques

Protocol General de la Xarxa Audiovisual Local de Catalunya.
en part del Patronat de la Fundació Privada
Nostra Senyora del Remei.

2. GESTIÓ INDIRECTA DE SERVEIS PÚBLICS, CONVENIS I ALTRES FORMES
DE COL·LABORACIÓ
2.1

SERVEIS DE GESTIÓ INDIRECTA

encàrrec de gestió a la societat de capital íntegrament municipal GUSAM SA (el servei relatiu al cicle
integral de
Actualment els que es presten de forma indirecta són els següents:
Concessió del servei públic de la piscina municipal
8
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Objecte: Servei de gestió de la piscina i bar
Data: 11/06/2015
Adjudicatari: PLAYERS SPORTS I GESTIO S.L.
Termini: 17 de juny de 2015 a 16 de juny de 2019
anuals.

Concessió del servei públic per a la gestió i explotació de la zona verda de Can Jalpí (Pedrera) per
aventures
Objecte: Concessió del servei públic per a la gestió i explotació de la zona verda de Can Jalpí (Pedrera) per a
Data: 27/02/2007
Adjudicatari: AVENTURA PARC JELPI SL.
Termini: 1 de març de 2007 a 1 de març de 2019
Preu adjudicat de la concessió: cànon de 7.200,00 /anuals
Concessió administrativa
(mòduls)
(mòduls guingueta)
Data: 15/10/2018
Adjudicatari: IMMACULADA JIMENEZ XANDRI
Termini:

de 2019

multi operadora
Objecte: C
operadora

repetidor de telefonia mòbil multi

Data: 25/07/2013
Adjudicatari: TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA
mb una durada màxima de 15 anys
Preu adjudicat de la concessió: cànon de 5.200
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Objecte:
Data: 10/07/1997
Adjudicatari: SOREA
Termini: 25 ANYS
Preu adjudicat de la concessió: -

bar, així com la consergeria del pavelló
Objecte:
així com la consergeria del pavelló

el i bar,

Data: 29/03/2017
Adjudicatari: TREQUA INVEST, SL
Termini: 30 anys
Preu adjudicat de la concessió: cànon de 2.000

COMPRES AGREGADES
locals com són:
a) Associació Catalana de Municipis
-

i elevadors

-

Compra de paper

-

Videoactes

-

Pòliss

-

Adquisició de vehicles

arrendament, sense opció de compra, amb destí a la policia local.
b) Consell Comarcal del Maresme
-

Subministrament de gas natural edificis municipals

-

Subministrament de Gasoil pels vehicles municipals
10
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-

Telefonia fixa i mòbil

2.2

CONVENIS

co
els convenis que tinguin un import significatiu, tal i com permet la ICAL.
El convenis amb import

8 són:

Conveni per a la millora de les comunicacions mitjançant els serveis regulars de transport públic de viatgers
per carretera entre Arenys de Mar, Arenys de Munt i Sant Iscle de Vallalta, entre el Departament de
Territori i Sostenibilitat de l´Administració de la Generalitat de Catalunya, l´Autoritat del Transport
Metropolità, l´Ajuntament d´Arenys de Mar, l´Ajuntament d´Arenys de Munt, l´Ajuntament de Sant Iscle de
Vallalta i l´empresa Martí Colomer.
321.440.47000):
Així mateix, l

68.981,08

s de subvencions amb totes les subvencions nominatives, que es

DELEGACIONS DE COMPETÈNCIES
-

les tasques de gestió i recaptació a

necessitats de la corporació.

2% de la recaptació

executiva.
-

Conveni de delegació de competències per a la recollida de paper i cartró signat amb el Consell

competències:
de Munt per a la contractació esporàdica del servei de mobilitat internacional per a joves del Maresme
2018-2021
-

Conveni de delegació de compet
de Munt per a la prestació del servei de dependència

del programa de treball i formació 2018
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2.3

ACTIVITATS CONJUNTES
8

2.4

ALTRES FORMES DE COL·LABORACIÓ PÚBLICO PRIVADES

Dura

8,

3. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES
3.1

IMATGE FIDEL
8, i es

imatge fidel del patrimoni i de la situació financera a la data esmentada, i del resultat econòmicpatrimonial, dels canvis en el patrimoni net, del
El règim de comptabilitat és el previst en la Llei reguladora de les Hisendes Locals per a les entitats locals i
els seus
8 han estat elaborats
del model normal de comptabilitat
local.
à presidida per la consideració de la importància en termes
relatius que aquests i els seus efectes poden presentar. Per consegüent, és admissible la no aplicació
quantitatius o qualitatius de la
variació constatada sigui escassament significativa i no alteri, per tant, la imatge fidel de la situació
patrimonial i dels resultats. Les partides o els imports la importància relativa dels quals sigui escassament
significativa poden aparèixer agrupats amb altres de similar naturalesa o funció.
3.2

COMPARACIÓ DE LA INFORMACIÓ

2018 i el 31 de desembre de 2018
comparatius.

7 i el 31 de desembre de 2017 a efectes

anterior.
3.3

RAONS I INCIDÈNCIES DELS CANVIS EN CRITERIS DE COMPTABILITZACIÓ I CORRECCIÓ
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3.4
No

INFORMACIÓ SOBRE CANVIS EN ESTIMACIONS COMPTABLES SIGNIFICATIUS
duït canvis significatius en les estimacions comptables.

4. NORMES DE RECONEIXEMENT I VALORACIÓ
Les normes de reconeixement i valoració desenvolupen els principis comptables i altres disposicions
relatives al marc conceptual de la comptabilitat pública. Inclouen criteris i regles aplicables a diferents
transaccions o fets econòmics, així com diversos elements patrimonials.
4.1

IMMOBILITZAT MATERIAL

per
al seu ús en la producció o subministrament de béns i serveis o per als seus propis propòsits administratius i
que
que tinguin una vida útil major
any.
-se despesa de
així ho aconsellin.
Els criteris de valoració aplicables a

són els següents:

a) Preu
Compren el seu preu de compra, inclosos els
impostos indirectes no
recuperables
, així com qualsevol cost directament relacionat amb la
compra o posada en condicions de servei de
per a
al que estigui destinat. Es deduirà del preu de

condicions establerts
eres
període de temps superior a un any per estar en condicions
ment.
b) Cost de producció
El cost de producció un actiu fabricat o construït per la pròpia entitat es determina utilitzant els mateixos
principis aplicables al preu
res i altres materials consumits,

raonablement correspongui dels costos indirectes relacionats amb la fabricació o elaboració.
dir, fins que es trobi en condicions

l està destinat.
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Es podran incloure les despeses financeres en el cost de producció quan es compleixin els requisits i
condicions establerts anteriorment.

c) Valor raonable

import pel
qual pot ser adquirit un actiu o liquidat un passiu, entre parts interessades i degudament informades, que
cat fiable.
Respecte els desemborsaments posteriors al registre inicial,
comptable quan sigui probable que dels mateixos es derivin rendiments econòmics futurs o un
potencial de servei, addicionals dels originalment
existent tals com una modificació

reduc
restaurar o mantenir els rendiments econòmics futurs o potencial de servei estimats originalment per
En la valoració posterior, hi ha dos tractaments:
a)

Tractament general: model del cost

Amb posterio
mmobilitzat material,
han de ser comptabilitzats a la seva valoració inicial, incrementada, en el seu cas, pels
desemborsaments posteriors
valorativa acumulada pel deteriorament que hagi patit al llarg de la seva vida útil.
b)

Tractament especial: model de revalorització

Quan les circumstàncies del mercat impliquin uns increments substancials en el preu que facin que el
catiu respecte al seu valor real, es
moment de la revalorització,
valorativa a
data dels comptes anuals. Aquest model només és aplicable en els casos que existeixi un mercat
suficientment significatiu i transparent que minimitzi el biaix que podria produir-se en el càlcul de les
plusvàlues.
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amortització
ode ha de ser reconeguda com una despesa en el resultat de
del cost i imputantde patrimoni net.

partida específica

sobre el valor comptables o la suma de les unitats produïdes. El mètode
utilitzat és el
lineal
d amb la vida útil estimada dels diferents béns i
amb els percentatges obtinguts de
les taules i les normes aplicades per la Diputació de Barcelona en el seu programa de Gestió Patrimonial
GPA.
La dotació anual a
Barcelona.

es calcula aplicant els criteris recomanats per la Diputació de

Tant la vida útil com el mètode

de forma periòdica.

El deteriorament
general, per la quant
que la diferència sigui significativa.
Respecte a casos particulars, els terrenys i els edificis són actius independents i es tracten per
separat, inclús si han estat adquirits conjuntament. Amb algunes excepcions, els terrenys tenen una
amortitzables.
Com a casos particulars destaquen:
a) Infraestructures
Són actius no corrents, que es materialitzen en obres
civil o en immobles, utilitzables per
la generalitat dels ciutadans o destinats a la prestació de serveis públics, adquirits a títol o gratuït, o
o tenen una finalitat específica que no sol
admetre altres usos alternatius.
b) Béns comunals
Són aquells béns que, tot i ser del domini públic, el seu aprofitament correspon al comú dels veïns.
Aquest Ajuntament no té béns comunals.
c) Patrimoni històric
Són elements patrimonials mobles o immobles
artístic, històric, paleontològic, arqueològic,
etnogràfic, científic o tècnic, així com el patrimoni documental i bibliogràfic, els jaciments, zones
arqueològiques, llocs naturals, jardins i parcs que tinguin valor artístic, històric o antropològic. En
general, són béns que presenten determinades característiques.
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4.2

PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL

El patrimoni públic del sòl està format per actius materialitzats generalment en béns immobles, afectats al
destí
Les normes de reconeixement i valoració aplicades a aquests elements són anàlogues a les descrites pels

4.3

INVERSIONS IMMOBILIÀRIES

Les inversions immobiliàries estan integrades per béns immobles (terrenys o edificis considerats en la seva
totalitat, en part o ambdós
arrendament financer per obtenir rendes, plusvàlues o ambdues, no per ús en la producció o
subministrament de béns i serveis, ni per finalitats administratives, ni per la seva venda en el curs ordinari
de les operacions.
Així mateix, es consideraran inversions immobiliàries aquells béns patrimonials diferents dels que formen
el patrimoni públic del sòl que no es cl
immobilitzat material.

4.4

IMMOBILITZAT INTANGIBLE

tius intangibles i drets susceptibles de valoració
econòmica de caràcter no monetari i sense aparença física que compleixen, a més, les característiques de
permanència en el temps i utilització en la producció de béns i serveis o constitueixen una font de recursos
-se despesa de
patrimonial, així ho aconsellin.
En el seu reconeixement

criteris de registre o
avaluarà la possibilitat de
tencial de servei, utilitzant hipòtesis raonables i
fundades, que representen les millors estimacions respecte el conjunt de condicions econòmiques que
plir amb el criteri
Aquests seran identificables quan compleixin algun dels dos requisits:
-

És separable i susceptible de ser alienat, cedit, arrendat, intercanviat o entregat per a la seva
explotació.

-

altres drets legals, amb independència que siguin transferibles o
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4.5

ARRENDAMENTS
per arrendament, a efectes de la norma, qualsevol acord, amb independència de la seva

diners o una sèrie de pagaments o quotes el dreta a utilitzar un actiu durant un període de temps
determinat.
a) Arrendaments financers

classificar com a financer.
Es presumeix que es transfereixen substancialment tots els riscos i avantatges inherents a la propietat en

S'entén que per les condicions econòmiques del contracte d'arrendament no hi ha dubtes raonables que es
va a exercitar l'opció de compra, quan el preu de l'opció de compra sigui menor que el valor raonable de
l'actiu en el moment en què l'opció de compra sigui exercitable.
Es presumeix també que es transfereixen els riscos i avantatges inherents a la propietat de l'actiu, encara
que no existeixi opció de compra, quan es compleixi alguna de les següents circumstàncies:
a)

El termini del contracte d'arrendament coincideix o cobreix la major part de la vida econòmica de
l'actiu o, quan no complint l'anterior, hi hagi evidència que tots dos períodes coincidiran, i no és
significatiu el se

b)

A l'inici de l'arrendament el valor actual de les quantitats a pagar suposi un import substancial del

c)

Quan els actius arrendats tinguin una naturalesa tan especialitzada que la seva utilitat quedi
rendats no poden ser fàcilment reemplaçats per altres béns

Altres indicadors de situacions que podrien portar a la classificació d'un arrendament com de caràcter
financer són:
a)

Si l'arrendatari pot cancel·lar el contracte d'arrendament i les pèrdues sofertes per l'arrendador a
cau

b)

Els resultats derivats de les fluctuacions en el valor raonable de l'import residual recauen sobre

c)

L'arrendatari té la possibilitat de prorrogar l'arrendament durant un segon període, amb uns
pagaments per arrendament que siguin substancialment inferiors als habituals del mercat. En els
acords d'arrendament a tercers d'actius portadors de potencial de servei, amb o sense opció de
compra, es presumeix, en tot cas, que no es transfereixen els riscos i avantatges inherents a la
propietat del mateix, en tant l'entitat mantingui el potencial de servei que aquests actius tenen
incorporat.
17
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En el seu reconeixement
de reconeixement
i valoració que els correspongui amb la naturalesa del bé (immobilitzat material, intangible, etc.).
b) Arrendaments operatius
a la propietat.
Les quotes derivades dels arrendaments operatius han de ser reconeguts pels arrendataris com despeses
c) Venda amb arrendament posterior
Quan per les condicions econòmiques de una alienació, connectada

rebut com abonament a una partida que posi de manifest el corresponent passiu financer. Les despeses per
del tipus
4.6

efectiu.

ACTIUS FINANCERS

Són actius financers els diners en efectiu, els instruments de capital o de patrimoni net d'una altra entitat,
els drets a rebre efectiu o un altre actiu financer d'un tercer o d'intercanviar amb un tercer actius o passius
financers en condicions potencialment favorables.
Els criteris establerts en aquesta norma de reconeixement i valoració seran aplicables a tots els actius
financers, excepte a aquells per als quals s'hagin establerts criteris específics en una altra norma de
reconeixement i valoració.
A efectes de la seva valoració, es classifiquen inicialment en alguna de les següents categories:
a)

Crèdits i partides a cobrar. S'inclouran en aquesta categoria:
a.1) Els crèdits per operacions derivades de l'activitat habitual.
a.2) Altres actius financers, que no sent instruments de patrimoni ni negociar-se en un mercat
actiu, generen fluxos d'efectiu d'import determinat o determinable i respecte dels quals s'espera
recuperar tot el desemborsament realitzat per l'entitat, excloses les raons imputables al
deteriorament creditici.
a.3) Les operacions d'adquisició d'instruments de deute amb l'acord de posterior venda a un preu
fix o al preu inicial més la rendibilitat normal del prestador.

b)

c)

Inversions mantingudes fins al venciment. S'inclouran en aquesta categoria els valors
representatius de deute amb venciment fix i fluxos d'efectiu d'import determinat o determinable,
que es negocien en un mercat actiu, i respecte dels quals l'entitat té, des del seu reconeixement i
en qualsevol data posterior, la intenció efectiva i la capacitat financera per a conservar-los fins al
seu venciment.
Actius financers a valor raonable amb canvis en resultats. En aquesta categoria s'inclouran:
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c.1) Els actius financers que, negociant-se en un mercat actiu, s'adquireixen amb el propòsit de
realitzar-los en el curt termini, excepte els adquirits amb l'acord de posterior venda a un preu fix o
al preu inicial més la rendibilitat normal del prestador .
c.2) Els derivats, excepte aquells que siguin contractes de garantia financera o hagin estat designats
com a instruments de cobertura i compleixin els requisits de la norma de reconeixement i valoració
núm. 10, «Cobertures comptables».
d)

Inversions en el patrimoni d'entitats del grup, multigrup i associades. Els conceptes importants
del grup, entitat multigrup i entitat associada seran els definits a les Normes per a la formulació de
comptes anuals consolidats en l'àmbit del sector públic aprovades per Ordre HAP / 1489/2013, de
18 de juliol

e)

Actius financers disponibles per a la venda. En aquesta categoria s'inclouran tots els actius
financers que no compleixin els requisits per ser inclosos en alguna de les categories anteriors.

Respecte el seu reconeixement
u balanç quan es converteixi
en part obligada segons clàusules del contracte o acord mitjançant el qual es formalitzi la inversió
financera.
Per a determinar el moment de reconeixement dels actius financers que sorgeixin de drets
el que disposa a aquest efecte la corresponent norma de reconeixement i
valoració.
4.7

PASSIUS FINANCERS

Un passiu financer és una obligació exigible i incondicional de lliurar efectiu o un altre actiu financer a un
tercer o d'intercanviar amb un tercer actius o passius financers en condicions potencialment desfavorables.
Els criteris establerts en aquesta norma de reconeixement i valoració seran aplicables a tots els passius
financers, excepte a aquells per als quals s'hagin establert criteris específics en una altra norma de
reconeixement i valoració.
A efectes de la seva valoració, es classifiquen inicialment en alguna de les següents categories:
a)

Passius financers a cost amortitzat, que inclouen:
a.1) Dèbits i partides a pagar per operacions derivades de l'activitat habitual.
a.2) Deutes representats en valors negociables emesos amb la intenció de mantenir-los fins al
venciment i aquelles que s'espera recomprar abans del venciment a preu de mercat en un termini
superior a l'any des de la seva emissió.
a.3) Deutes representats en valors negociables emesos amb l'acord de recomprar abans del
venciment a un preu fix, o a un preu igual al d'emissió més la rendibilitat normal del prestador.
a.4) Deutes amb entitats de crèdit.
a.5) Altres dèbits i partides a pagar.

b)

Passius financers a valor raonable amb canvis en resultats, que inclouen:
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b.1) Deutes representats en valors negociables emesos amb l'acord o l'objectiu de recomprar a
curt termini, excepte aquells en què l'acord s'efectuï a un preu fix o a un preu igual al d'emissió
més la rendibilitat normal del prestador, i
b.2) Els derivats, excepte aquells que siguin contractes de garantia financera o hagin estat
designats com a instruments de cobertura i compleixin els requisits de la norma de reconeixement i
valoració núm. 10, «Cobertures comptables».
No obstant, en el cas de transferències d'actius financers en què l'entitat hagi de seguir
reconeixent l'actiu transferit en funció de la seva implicació continuada, el passiu originat en
aquesta transferència s'ha de valorar de forma consistent amb l'actiu transferit.
Per tant, si l'actiu transferit es valora pel seu valor raonable, les variacions en el valor raonable del passiu
financer associat s'han de reconèixer en el resultat de l'exercici, excepte quan l'actiu transferit estigui
classificat com a actiu financer disponible per a la venda, en el cas les variacions en el valor raonable del
passiu associat s'han de reconèixer en el patrimoni net.
L'entitat no pot reclassificar cap passiu financer de la categoria passius financers a cost amortitzat a la de
passius financers a valor raonable amb canvis en resultats, ni d'aquesta a aquella.
Respecte el seu reconeixement
converteixi en part obligada segons l
ligada
quan es produeixi la recepció de les disponibilitats líquides a la seva tresoreria.
t norma de reconeixement i valoració.
Per a la seva valoració inicial es considerarà:
a) Passius financers a cost amortitzat: Amb caràcter general, els passius financers a cost amortitzat s'han de
valorar inicialment pel seu valor raonable, que excepte evidència en contra serà el preu de la transacció,
que equival al valor raonable de la contraprestació rebuda, ajustat amb els costos de transacció que siguin
directament atribuïbles a l'emissió. No obstant això, els costos de transacció es podran imputar al resultat
de l'exercici en què es reconeix el passiu quan tinguin poca importància relativa.
Per a la valoració inicial dels deutes assumits s'aplicarà la norma de reconeixement i valoració núm 18,
«Transferències i subvencions».
Les partides a pagar amb venciment a curt termini que no tinguin un tipus d'interès contractual es valoren
pel seu valor nominal.
Les partides a pagar amb venciment a llarg termini que no tinguin un tipus d'interès contractual i els
préstecs rebuts a llarg termini amb interessos subvencionats s'han de valorar pel seu valor raonable que
serà igual al valor actual dels fluxos d'efectiu a pagar, aplicant la taxa d'interès a la qual l'entitat hagi de
liquidar els interessos per ajornament o demora en el pagament.
No obstant això, les partides a pagar a llarg termini sense tipus d'interès contractual es podran valorar pel
nominal i els préstecs rebuts a llarg termini amb interessos subvencionats es poden valorar per l'import
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rebut, quan l'efecte de la no actualització, globalment considerat, sigui poc significatiu en els comptes
anuals de l'entitat.
Quan el passiu financer amb interessos subvencionats es valori pel seu valor actual, la diferència entre
aquest valor i el valor nominal o l'import rebut, segons el cas, s'ha de reconèixer com una subvenció rebuda
i s'imputarà a resultats d'acord amb els criteris establerts en la norma de reconeixement i valoració no 18,
«Transferències i subvencions».
En tot cas, les fiances i dipòsits rebuts es valoraran sempre per l'import rebut, sense actualitzar.
b) Passius financers a valor raonable amb canvis en resultats: Es valoraran inicialment pel seu valor
raonable que, llevat evidència en contra, és el preu de la contraprestació rebuda.
Els costos de transacció de l'emissió s'han d'imputar al resultat de l'exercici en què es produeixin.
4.8

COBERTURES COMPTABLES

Mitjançant una operació de cobertura, un o diversos instruments financers denominats instruments de
cobertura, són designats per cobrir un risc específicament identificat que pot tenir impacte en el compte
del resultat econòmic patrimonial o en l'estat de canvis en el patrimoni net, com a conseqüència de
variacions en el valor raonable o en els fluxos d'efectiu d'una o diverses partides cobertes.
Amb caràcter general, els instruments que es poden designar com a instruments de cobertura són els
derivats. En el cas de cobertures de tipus de canvi, també es podran designar com a instruments de
cobertura actius financers i passius financers diferents dels derivats.
En una relació de cobertura, l'instrument de cobertura es designa en la seva integritat, encara que només
ho sigui per un percentatge del seu import total, excepte en els contractes a termini, que es podrà designar
com a instrument de cobertura el preu de comptat, excloent el component d'interès.
La relació de cobertura ha de designar-se per la totalitat del temps durant el qual l'instrument de cobertura
es manté en circulació.
Dos o més derivats, o proporcions d'ells, podran designar-se conjuntament com a instruments de
cobertura.
Un instrument es pot designar per cobrir més d'un risc sempre que:
4.9

es puguin identificar clarament els diferents riscos coberts,
hi hagi una designació específica de l'instrument de cobertura per a cada un dels diferents riscos
coberts, i
l'eficàcia de la cobertura pugui ser demostrada.
EXISTÈNCIES
Per a la seva valoració inicial, els béns i serveis compresos en les existències s'han de valorar pel preu
d'adquisició o el cost de producció. En les existències que necessitin un període superior a un any per
estar en condicions de ser venudes, es podran incloure, en el preu d'adquisició o cost de producció, les
despeses financeres, en els termes que preveu la norma de reconeixement i valoració no 1 ,
21

MEMÒRIA COMPTES ANUALS 2018

«Immobilitzat material», amb el límit del valor realitzable net de les existències en què s'integrin. Els
dèbits derivats d'aquestes operacions es valoraran d'acord amb el que disposa la norma de
reconeixement i valoració núm. 9, «Passius financers».
a) Preu d'adquisició: El preu d'adquisició comprendrà el consignat en factura, els impostos indirectes
no recuperables que recaiguin sobre l'adquisició més tots els costos addicionals que es produeixin
fins que els béns es trobin en la ubicació i condició necessària per al seu ús, com com transports,
aranzels de duanes, assegurances i altres directament atribuïbles a l'adquisició de les existències.
Els descomptes, rebaixes i altres partides similars s'han de deduir del preu d'adquisició, així com els
interessos contractuals incorporats al nominal dels dèbits. També s'han de deduir del preu
d'adquisició, els interessos incorporats al nominal dels dèbits amb venciment superior a l'any, que
no tinguin un tipus d'interès contractual, quan es valorin inicialment pel valor actual dels fluxos
d'efectiu a pagar, d'acord amb que preveu l'apartat 4.1, «Passius financers a cost amortitzat» de la
norma de reconeixement i valoració no 9, «Passius financers».
b) Cost de producció: El cost de producció es determina afegint al preu d'adquisició de les matèries
primeres i altres matèries consumides, els costos directament imputables al producte. També s'hi
ha d'afegir la part que raonablement correspongui dels costos indirectament imputables als
productes de què es tracti, en la mesura que aquests costos corresponguin al període de fabricació,
elaboració o construcció i es basin en el nivell d'utilització de la capacitat normal de treball dels
mitjans de producció, segons els criteris indicats a la norma de reconeixement i valoració no 1,
"Immobilitzat material».
c) Mètodes d'assignació de valor: Quan es tracti de béns concrets que formen part d'un inventari de
béns intercanviables entre si, s'adoptarà amb caràcter general el mètode del preu mitjà o cost mitjà
ponderat. El mètode FIFO és acceptable i es pot adoptar, si l'entitat ho considera més convenient
per a la seva gestió. S'utilitzarà el mateix mètode per inventaris de la mateixa naturalesa o ús.
Quan no es pugui assignar el valor pels mètodes anteriors es pot determinar prenent el valor raonable
menys un marge adequat.
Quan es tracti de béns no intercanviables entre si o béns produïts i segregats per a un projecte específic, el
valor s'assignarà identificant el preu o els costos específicament imputables a cada bé individualment
considerat.

4.10 ACTIUS CONSTRUÏTS O ADQUIRITS PER A ALTRES ENTITATS
Són els béns construïts o adquirits per una entitat gestora, amb base en el corresponent contracte, conveni
o acord, amb l'objecte que un cop finalitzat el procés d'adquisició o construcció dels mateixos es
transfereixin necessàriament a una altra entitat destinatària, amb independència de que aquesta última
participi o no en el seu finançament.
Respecte el seu reconeixement i valoració
quan els ingressos i els costos associats al contracte o acord puguin ser estimats amb suficient grau de
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fiabilitat, els ingressos derivats de la mateixa es reconeixeran en el resultat de l'exercici, sobre la base
del grau d'avanç o realització de l'obra al final de cada exercici.
El cost de l'obra es calcularà d'acord amb el que estableix per a la determinació del cost de producció
en la norma de reconeixement i valoració núm. 11, «Existències».
Els ingressos associats al contracte o acord de construcció o adquisició no tindran, a efectes
comptables, la consideració de subvencions rebudes.
En tot cas, els costos associats al contracte o acord que financi l'entitat gestora s'imputaran com a
subvenció concedida al resultat de l'exercici que procedeixi d'acord amb els criteris establerts en la
norma de reconeixement i valoració núm. 18, «Transferències i subvencions».
No serà d'aplicació l'apartat 3 «Valoració posterior» de la norma de reconeixement i valoració núm. 11,
«Existències» per a aquest tipus d'actius.
Respecte el seu reconeixement i valoració
registrar com a bestretes

semborsaments que efectuï

.

L'entitat registrarà l'actiu en el moment de la recepció, quantificant el seu import d'acord amb el que
estableix la norma de reconeixement i valoració núm. 1, "Immobilitzat material». La subvenció, que, si
s'escau es derivi de l'operació, s'ha de reconèixer d'acord amb el que estableix la norma de
reconeixement i valoració no 18 «Transferències i subvencions», quantificant el seu import per la
diferència entre el valor de l'actiu rebut i el de les bestretes efectuades per finançar l'obra.
4.11 TRANSACCIONS EN MONEDA ESTRANGERA
a)

Transacció en moneda estrangera: És tota operació que s'estableix o exigeix la seva liquidació en
una moneda estrangera. S'entén per moneda estrangera qualsevol moneda diferent de l'euro.
b)
Partides monetàries: són unitats monetàries mantingudes en efectiu, així com actius i passius
que es van a rebre o pagar, al venciment, mitjançant una quantitat fixa o determinable d'unitats
monetàries. Inclouen entre altres: els saldos disponibles en caixes d'efectiu i comptes bancaris,
préstecs, valors representatius de deute, comptes a cobrar, comptes a pagar i provisions.
c)
Partides no monetàries: són actius i passius que no donen dret a rebre ni obligació de lliurar, una
quantitat determinada o determinable d'unitats monetàries. Inclouen entre altres, els actius
materials o intangibles, les existències, així com els instruments de patrimoni.
Respecte la seva valoració inicial, tota transacció en moneda estrangera s'ha de registrar, en el
moment del seu reconeixement en els comptes anuals, en euros, aplicant a l'import corresponent en
moneda estrangera el tipus de canvi al comptat, existent en la data de l'operació. Es pot utilitzar un
tipus de canvi mitjà del període (com a màxim mensual) per a totes les transaccions que tinguin lloc
durant aquest interval, en cadascuna de les classes de moneda estrangera en què aquestes s'hagin
realitzat, llevat que aquest tipus hagi patit variacions significatives durant l'interval de temps
considerat.
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En la seva valoració posterior, en cada data de presentació dels comptes anuals s'han d'aplicar les
regles per a realitzar la conversió dels saldos denominats en moneda estrangera a euros

4.12 INGRESSOS I DESPESES
Els ingressos i les despeses es registren pel principi de meritació, i en els casos que sigui pertinent, pel de
correlació entre ambdós.
a)

Ingressos

o

Transferències i subvencions rebudes

(veure nota 4.14)
o

Impostos

En el cas dels impostos, es reconeixerà l'ingrés i l'actiu quan tingui lloc el fet imposable i se satisfacin els
criteris de reconeixement de l'actiu.
Els impostos s'han de quantificar seguint el criteri general establert a l'apartat anterior. En aquells casos en
què la liquidació d'un impost es realitzi en un exercici posterior a la realització del fet imposable es poden
utilitzar models estadístics per determinar l'import de l'actiu, sempre que aquests models tinguin un alt
grau de fiabilitat. L'ingrés tributari es determinarà pel seu import brut. En el cas que es paguin beneficis als
contribuents a través del sistema tributari, que en altres circumstàncies serien pagats utilitzant un altre
mitjà de pagament, aquests constitueixen una despesa i s'han de reconèixer independentment, sense
perjudici de la seva imputació pressupostària.
L'ingrés, al seu torn, ha d'incrementar per l'import de qualsevol d'aquestes despeses pagades a través del
sistema tributari. L'ingrés tributari no obstant això no ha d'incrementar per l'import de les despeses fiscals
(deduccions), ja que aquestes despeses són ingressos als quals es renuncia i no donen lloc a fluxos
d'entrada o sortida de recursos.
o

Multes i sancions pecuniàries

Les multes i sancions pecuniàries són ingressos de dret públic detrets sense contraprestació i de forma
coactiva com a conseqüència de la comissió d'infraccions a l'ordenament jurídic. El reconeixement dels
ingressos s'efectuarà quan es recaptin les mateixes o quan en l'ens que tingui atribuïda la potestat per a la
seva imposició sorgeixi el dret a cobrar-les.
El naixement del dret de cobrament es produirà quan l'ens impositor compti amb un títol legal executiu
amb què fer efectiu aquest dret de cobrament. L'existència de tal títol executiu, en el cas de multes i
sancions pecuniàries es produeix, en qualsevol dels casos següents:
1. Quan la legislació reguladora de les mateixes estableixi l'executivitat de l'acte d'imposició en el moment
de la seva emissió.
2. Quan la legislació reguladora de les mateixes estableixi l'executivitat de l'acte d'imposició en un moment
posterior al de la seva emissió:
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a) Pel transcurs del termini legalment establert, en cada cas, perquè l'infractor reclami l'acte d'imposició de
la sanció, sense que s'hagi produït tal reclamació.
b) Per resolució confirmatòria de l'acte d'imposició en l'últim recurs possible a interposar pel subjecte
infractor amb anterioritat a l'executivitat de l'acte.
o

Ingressos de dret privat

Com a norma general, els ingressos de dret privat es registren pel valor raonable de la contraprestació i
representen els imports a cobrar pel béns lliurats i els serveis prestats en el curs ordinari de les activitats
de l
b)

Despeses

o

Transferències i subvencions rebudes

(veure nota 4.14)
o

Despeses de personal

Les despeses de personal es reconeixen en el compte del res
amb independència del moment en què es produeix
4.13 PROVISIONS, ACTIUS I PASSIUS CONTINGENTS
Aquesta norma de reconeixement i valoració s'aplicarà amb caràcter general, excepte si en una altra norma
de reconeixement i valoració continguda en aquest Pla s'estableix un criteri singular. Tampoc s'aplicarà per
al registre de provisions en les que siguin necessaris càlculs actuarials per a la seva determinació i les que
afecten els anomenats beneficis socials.
o

Provisions

Una provisió és un passiu sobre el qual hi ha incertesa sobre la seva quantia o venciment.
Donarà origen al passiu tot succés del que neix una obligació de pagament, de tipus legal, contractual o
implícita per a l'entitat, de manera que a l'entitat no li queda una altra alternativa més realista que satisfer
l'import corresponent.
Una obligació implícita és aquella que es deriva de les actuacions de la mateixa entitat, en què:
a)

a causa d'un patró establert de comportament en el passat, a polítiques governamentals que són
de domini públic o a una declaració efectuada de forma prou concreta, l'entitat hagi posat de
manifest davant tercers que està disposada a acceptar cert tipus de responsabilitats; i

b)

com a conseqüència de l'anterior, l'entitat hagi creat una expectativa vàlida, davant aquells
tercers amb els que ha de complir els seus compromisos o responsabilitats.

En el seu reconeixement, s'ha de reconèixer una provisió quan es donin la totalitat de les següents
condicions:
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a) l'entitat té una obligació present (ja sigui legal, contractual o implícita) com a resultat d'un succés
passat
b) és probable que l'entitat hagi de desprendre de recursos que incorporin rendiments econòmics o
potencial de servei per cancel·lar aquesta obligació, i
c) pot fer-se una estimació fiable de l'import de l'obligació
Als efectes anteriors s'ha de tenir en compte el següent:
Es reconeixeran com a provisions només aquelles obligacions sorgides arran de successos passats,
l'existència sigui independent de les accions futures de l'entitat.
No es poden reconèixer provisions per a despeses en què sigui necessari incórrer per funcionar en el futur.
Un succés que no hagi donat lloc al naixement immediat d'una obligació, pot fer-ho en una data posterior,
per causa dels canvis legals o per actuacions de l'entitat. A aquests efectes, també es consideren canvis
legals aquells en què la normativa hagi estat objecte d'aprovació però encara no hagi entrat en vigor.
La sortida de recursos es considerarà probable sempre que hi hagi major possibilitat que es presenti que en
cas contrari, és a dir, que la probabilitat que un succés ocorri sigui més gran que la probabilitat que no es
presenti en el futur.
En la seva valoració inicial, l'import reconegut com a provisió ha de ser la millor estimació del
desemborsament necessari per cancel·lar l'obligació present o per transferir-la a un tercer. Per a la seva
quantificació s'hauran de tenir en compte les següents qüestions:
a)

La base de les estimacions de cada un dels desenllaços possibles, així com del seu efecte financer,
s'han de determinar d'acord amb:

-

el judici de la gerència de l'entitat,

-

l'experiència que es tingui en operacions similars, i

-

els informes d'experts.
b)

L'import de la provisió ha de ser el valor actual dels desemborsaments que s'espera que siguin
necessaris per cancel·lar l'obligació. Quan es tracti de provisions amb venciment inferior o igual a
un any i l'efecte financer no sigui significatiu no serà necessari dur a terme cap tipus de descompte.

c)

Reemborsament per part de tercers: En el cas que l'entitat tingui assegurat que una part o la
totalitat del desemborsament necessari per liquidar la provisió li sigui reemborsat per un tercer, tal
reemborsament serà objecte de reconeixement com un actiu independent, l'import no ha d'excedir
al registrat en la provisió. Així mateix, la despesa relacionada amb la provisió ha de ser objecte de
presentació com una partida independent de l'ingrés reconegut com a reemborsament. En el seu
cas serà objecte d'informació en memòria respecte a aquelles partides que estiguin relacionades i
que serveixi per a comprendre millor una operació.

En la seva valoració posterior, com a consideracions generals, les provisions han de ser objecte de
revisió almenys a fi de cada exercici i ajustades, si s'escau, per reflectir la millor estimació existent en
aquell moment. En el cas que no sigui ja probable la sortida de recursos que incorporin rendiments
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econòmics o potencial de servei, per cancel·lar l'obligació corresponent, es procedirà a revertir la
provisió, la contrapartida serà un compte d'ingressos de l'exercici. Amb independència de l'anterior, i
atès que representen un valor actual, l'actualització de la quantia, es realitzarà, amb caràcter general
amb càrrec a comptes representatius de despeses financeres. El tipus de descompte a aplicar serà
l'equivalent al tipus de deute públic per a un venciment anàleg.
o

Actius contingents

Un actiu contingent és un actiu de naturalesa possible, sorgit arran de successos passats, l'existència ha de
ser confirmada només per l'ocurrència, o, si s'escau per la no ocurrència, d'un o més esdeveniments incerts
en el futur, que no estan enterament sota el control de l'entitat.
Els actius contingents no són objecte de reconeixement en el balanç, si bé, s'informarà dels mateixos en la
memòria en el cas que sigui probable l'entrada de rendiments econòmics o potencial de servei a l'entitat.
Els actius contingents han de ser objecte d'avaluació continuada.
o

Passius contingents

Un passiu contingent és:

-

a)

una obligació possible, sorgida arran de successos passats, l'existència ha de ser confirmada
només per l'ocurrència, o, si s'escau per la no ocurrència, d'un o més esdeveniments incerts en el
futur, que no estan enterament sota el control de l'entitat; o bé

b)

una obligació present, sorgida arran de successos passats, que no s'ha reconegut comptablement
perquè:
no és probable que l'entitat hagi de satisfer-la, desprenent-se de recursos que incorporin
rendiments econòmics o prestació de serveis; o bé
l'import de l'obligació no pot ser valorat amb la suficient fiabilitat.

L'entitat no ha de procedir al reconeixement de cap passiu contingent en el balanç. Tanmateix s'informarà
en memòria, excepte en el cas que la possibilitat de tenir una sortida de recursos que incorporin
rendiments econòmics o prestació de serveis, es consideri remota.
Els passius contingents han de ser objecte d'avaluació continuada.
4.14 TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS
Als únics efectes del Pla General de Comptabilitat Pública:
Les transferències tenen per objecte un lliurament dinerari o en espècie entre els diferents agents de les
administracions públiques, i d'aquests a altres entitats públiques o privades i a particulars, i viceversa, totes
elles sense contrapartida directa per part dels beneficiaris, destinant-se a finançar operacions o activitats
no singularitzades.
Les subvencions tenen per objecte un lliurament dinerari o en espècie entre els diferents agents de les
administracions públiques, i d'aquests a altres entitats públiques o privades i a particulars, i viceversa, totes
elles sense contrapartida directa per part dels beneficiaris, destinant-se a un cap , propòsit, activitat o
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projecte específic, amb l'obligació per part del beneficiari de complir les condicions i requisits que
s'haguessin establert o, en cas contrari, procedir al seu reintegrament.
Les transferències i subvencions suposen un augment del patrimoni net del beneficiari de les mateixes i,
simultàniament, una correlativa disminució del patrimoni net del concedent.
a) Transferències i subvencions rebudes
En el seu reconeixement:
A) Les transferències rebudes es reconeixeran com a ingrés imputable al resultat de l'exercici en què
es reconeguin. Les transferències monetàries es reconeixeran simultàniament al registre de l'ingrés
pressupostari de conformitat amb els criteris recollits en el marc conceptual de la comptabilitat
pública. No obstant això, es poden reconèixer amb anterioritat quan s'hagin complert les
condicions establertes per a la seva percepció. Les transferències rebudes en espècie s'han de
reconèixer en el moment de la recepció del bé.
B) Subvencions rebudes: Les subvencions rebudes es consideraran no reintegrables i es reconeixeran
com a ingressos per l'ens beneficiari quan hi hagi un acord individualitzat de concessió de la
subvenció a favor de l'esmentat ens, s'hagin complert les condicions associades al seu gaudi i no hi
hagi dubtes raonables sobre la seva percepció, sense perjudici de la imputació pressupostària de les
mateixes, que s'efectuarà d'acord amb els criteris recollits en el marc conceptual de la
comptabilitat pública. En els altres casos les subvencions rebudes es consideren reintegrables i es
reconeixeran com passiu.
b) Transferències i subvencions atorgades
En el seu reconeixement:
A)

Monetàries: Les transferències i subvencions concedides s'han de comptabilitzar com a despeses
en el moment en què es tingui constància que s'han complert les condicions establertes per a la
seva percepció, sense perjudici de la imputació pressupostària de les mateixes, que s'efectuarà
d'acord amb els criteris recollits a la primera part d'aquest text relativa al marc conceptual de la
comptabilitat pública.
Quan al tancament de l'exercici estigui pendent el compliment d'alguna de les condicions
establertes per a la seva percepció, però no hi hagi dubtes raonables sobre el seu futur
compliment, s'haurà de dotar una provisió pels corresponents imports, amb la finalitat de reflectir
la despesa.

B)

No monetàries o en espècie: En el cas de lliurament d'actius, l'entitat concedent haurà de
reconèixer la transferència o subvenció concedida en el moment del lliurament al beneficiari.
En el cas de deutes assumits d'altres ens, l'entitat que assumeix el deute haurà de reconèixer la
subvenció concedida en el moment en què entri en vigor la norma o l'acord d'assumpció, registrant
com a contrapartida el passiu sorgit com a conseqüència d'aquesta operació.

En la valoració, les transferències i subvencions de caràcter monetari es valoren per l'import concedit,
tant per l'ens concedent com pel beneficiari.
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Les transferències i subvencions de caràcter no monetari o en espècie es valoren pel valor comptable
dels elements lliurats, en el cas de l'ens concedent, i pel seu valor raonable en el moment del
reconeixement, en el cas de l'ens beneficiari, llevat que, d'acord amb una altra norma de
reconeixement i valoració, es dedueixi una altra valoració de l'element patrimonial en què es
materialitzi la transferència o subvenció.
Les subvencions rebudes per assumpció de deutes s'han de valorar pel valor comptable del deute en el
moment en què aquesta és assumida.
Les subvencions concedides per assumpció de deutes es valoraran pel valor raonable del deute en el
moment de l'assumpció.
4.15 ACTIVITATS CONJUNTES
Una activitat conjunta és un acord en virtut del qual dues o més entitats denominades partícips emprenen
una activitat econòmica que se sotmet a gestió conjunta, fet que suposa compartir la potestat de dirigir les
polítiques financera i operativa d'aquesta activitat amb la finalitat d'obtenir rendiments econòmics o
potencial de servei, de tal manera que les decisions estratègiques, tant de caràcter financer com operatiu
requereixin el consentiment unànime de tots els partícips.

4.16 ACTIUS EN ESTAT DE VENDA
Es classifiquen sota aquest epígraf els actius disponibles, en les seves condicions actuals, per a la seva
venda immediata essent aquesta altament probable en el decurs del proper exercici, havent iniciat ja
actuacions per trobar un comprador.
Inicialment, aquests actius mantenen el valor comptable que els corresponia quan es classificaven com a
actiu no corrent, incloent-hi, si escau, el deteriorament acumulat previ a la seva reclassificació.
Posteriorment, es valoren al menor valor entre el comptable i el seu valor raonable menys els costos de
seu valor. En cas de reversió
posterior, el valor comptable no supera mai el seu valor inicial.
ortització mentre mantenen aquesta classificació.

5. IMMOBILITZAT MATERIAL
Els comptes del subgrup 21 recullen els elements de

material; en concret, els comptes:

210: terrenys i béns naturals
211: construccions
212: infraestructures
213: béns del patrimoni històric
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214: maquinària i utillatge
215: instal·lacions tècniques i altres instal·lacions
216: mobiliari
217: equips per a processos
218: elements de transport
219: altre immobilitzat material
Els comptes del subgrup 23 recullen els elements de
material i inversions immobiliàries en
curs; en concret, els comptes en relació a
material en curs són:
2300: adaptació de terrenys i béns naturals. Immobilitzat material
2310: construccions en curs. Immobilitzat material
232: infraestructures en curs
233: béns del patrimoni històric en curs
234: maquinària i utillatge en curs
235: instal·lacions tècniques i altres instal·lacions en muntatge
237: equips per a processos

en muntatge

238: altre immobilitzat material en curs
2390: Bestretes per a immobilitzacions materials
acumulada
elements es comptabilitza en els respectius comptes 281X i la dotació
per a amortitzacions, en comptes 681X.
El deteriorament
elements es comptabilitza en els respectius comptes 291 i les pèrdues per
deteriorament, en comptes 691X; els excessos i aplicacions de provisions i de pèrdues per deteriorament,
en comptes 791X.
Els terrenys i béns naturals i els béns del patrimoni històric no
ortitzen. Les dotacions a les
amortitzacions de
de
2018 realitzades a 31/12/2018 han estat de 1.178.856,92
annex I, que presenta un saldo
final de 1

-

La i

En aquest punt cal fer menció que
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Ajuntament i, que la titularitat de
Atès que la cita escola no es trobava inventariada en el programa comptable de gestió patrimonial, es va
procedir a la seva regularització.

6. PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL
El concepte legal de patrimoni públic de sòl es troba en l'apt. 1 de l'Art. 51, Real Decret Legislatiu 7/2015,
de 30 d'octubre que disposa el següent:
Amb la finalitat de regular el mercat de terrenys, obtenir reserves de sòl per a actuacions d'iniciativa
pública i facilitar l'execució de l'ordenació territorial i urbanística, integren els patrimonis públics de sòl els
béns, recursos i drets que adquireixi l'Administració en virtut del deure a què es refereix la lletra b) de
l'apartat 1 de l'Art. 18, Real Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, sense perjudici dels altres que
determini la legislació sobre ordenació territorial i urbanística.
Els béns dels patrimonis públics de sòl constitueixen un patrimoni separat i els ingressos obtinguts
mitjançant l'alienació dels terrenys que els integren o la substitució per diners a què es refereix la lletra b)
de l'apartat 1 de l'Art. 18, Real Decret Legislatiu juliol / 2015, de 30 d'octubre, es destinaran a la
conservació, administració i ampliació del mateix, sempre que només es financin despeses de capital i no
s'infringeixi la legislació que els sigui aplicable, o als usos propis de la seva destinació.
Segons el Diccionari de l'espanyol jurídic de la RAE i el CGPJ per patrimoni públic de sòl s'entenen aquells
"béns i recursos obtinguts per cessió obligatòria i gratuïta dels propietaris en una actuació urbanística, la
destinació principal és l'habitatge de protecció pública i que es caracteritza per que el producte de la seva
alienació es reintegra en el mateix ". Tal definició, construïda sobre la legislació precedent, és perfectament
vàlida en relació amb la regulació que, sobre la matèria, realitza el vigent Reial Decret Legislatiu 7/2015, de
30 d'octubre. Així, i pel que fa a la noció i finalitat dels patrimonis públics de sòl, l'Art. 51, Real Decret
Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre disposa el següent:
Els béns i recursos que integren necessàriament els patrimonis públics de sòl en virtut del que
disposa l'apartat 1 de l'article anterior, s'han de destinar a la construcció d'habitatges subjectes a algun
règim de protecció pública, llevat del que disposa la lletra a) de l' apdo.2 de l'Art. 18 del RDLeg. 7/2015
de 30 de Oct (TR. De la llei de sòl i rehabilitació urbana). Podran ser destinats també a altres usos
d'interès social, d'acord amb el que disposin els instruments d'ordenació urbanística, només quan així
ho prevegi la legislació en la matèria especificant els fins admissibles, que seran urbanístics, de
protecció o millora d'espais naturals o dels béns immobles del patrimoni cultural, o de caràcter
socioeconòmic per a atendre les necessitats que requereixi el caràcter integrat d'operacions de
regeneració urbana.
Els terrenys adquirits per una Administració en virtut del deure a què es refereix la lletra b) de
l'apartat 1 de l'art. 18 del RDLeg. 7/2015 de 30 de Oct (TR. De la llei de sòl i rehabilitació urbana) que
estiguin destinats a la construcció d'habitatges subjectes a algun règim de protecció pública que
permeti taxar el seu preu màxim de venda, lloguer o altres formes d'accés a l'habitatge, no podran ser
adjudicats, ni en la transmissió ni en les successives, per un preu superior al valor màxim de repercussió
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del sòl sobre el tipus d'habitatge de què es tracti, d'acord amb la seva legislació reguladora. En
l'expedient administratiu i en l'acte o contracte de l'alienació es farà constar aquesta limitació.
Com excepció a l'anterior, el apt. 5 de l'Art. 52 del RDLeg. 7/2015 de 30 de Oct (TR. De la llei de sòl i
rehabilitació urbana) estableix que excepcionalment, els municipis que disposin d'un patrimoni públic de
sòl, podran destinar-lo a reduir el deute comercial i financera de l'Ajuntament, sempre que es compleixin
tots els requisits següents:
-

Haver aprovat el pressupost de l'entitat local de l'any en curs i liquidat els dels exercicis anteriors.

-

Tenir el Registre del patrimoni municipal del sòl correctament actualitzat.

-

Que el pressupost municipal tingui correctament comptabilitzades les partides del patrimoni
municipal del sòl.

-

Que hi hagi un Acord del Ple de la corporació local en què es justifiqui que no cal dedicar
aquestes quantitats als fins propis del patrimoni públic de sòl i que es destinaran a la reducció del deute
de la corporació local, indicant el manera en què es procedirà a la seva devolució.

-

Que s'hagi obtingut l'autorització prèvia de l'òrgan que exerceixi la tutela financera.

ya, es proposa
Primer.ure:
-

Aprofitaments urbanístics de cessió obligatòria i gratuïta en sòl urbà i urbanitzable.

-

Expropiacions forçoses per constitució o ampliació del PPSH.

-

Ingressos de sancions urbanístiques

-

Aprofitaments urbanístics de cessió obligatòria materialitzats totalment o parcialment en diners.

Segon.compte restringit, com a mecanisme de control, per a
2018 la constitució del patrimoni públic del sòl està formada íntegrament pels ingressos de
sancions urbanístiques dels diferen
,
7. Si bé el
llistat de annex I es mostra sense dades, dins el mòdul de projectes es troba el projecte 2008-8-AFECT-1
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7. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES
Els comptes del subgrup 22 recullen els elements considerats inversions immobiliàries; en concret, els
comptes:
220: inversions en terrenys
221: inversions en construccions
Els comptes del subgrup 23 recullen els elements de
itzat material i inversions immobiliàries en
curs; en concret, els comptes en relació a les inversions immobiliàries en curs són:
2301: adaptació de terrenys i béns naturals. Inversions immobiliàries
2311: construccions en curs. Inversions immobiliàries
2391: Bestretes per a inversions immobiliàries
acumulada
elements es comptabilitza en els respectius comptes 282X i la dotació
per a amortitzacions, en comptes 682X.
El deteriorament
elements es comptabilitza en els respectius comptes 292 i les pèrdues per
deteriorament, en comptes 692X; els excessos i aplicacions de provisions i de pèrdues per deteriorament,
en comptes 792X.
Altres comptes relacionats són els treballs realitzats per a les inversions immobiliàries (782) i en curs (783),
els beneficis procedents de les inversions immobiliàries (772) i les pèrdues (672).
Aquest Ajuntament no té béns considerats com inversions immobiliàries. Conseqüentment, no hi ha
annex I.

8. IMMOBILITZAT INTANGIBLE
Els comptes del subgrup 20 recullen els elements de

intangible; en concret, els comptes:

200: inversió en investigació
201: inversió en desenvolupament
203: propietat industrial i intel·lectual
206: aplicacions informàtiques
207: inversions sobre actius utilitzats en règim

o cedits

208: bestretes per a immobilitzacions intangibles
209: altre immobilitzat intangible.
acumulada
elements es comptabilitza en els respectius comptes 280X i la dotació
per a amortitzacions, en comptes 680X.
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El deteriorament
elements es comptabilitza en els respectius comptes 290 i les pèrdues per
deteriorament, en comptes 690X; els excessos i aplicacions de provisions i de pèrdues per deteriorament,
en comptes 790X.
Altres comptes relacionats són els treballs realitzats per a
procedents de
intangible (770) i les pèrdues (670).

intangible (780), els beneficis

xercici 2018 realitzades a 31/12/2018 han estat
de 26.148,52
annex I, amb un saldo final
de 71.713,83

9. ARRENDAMENTS FINANCERS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA
SIMILAR
9.1

ARRENDAMENTS FINANCERS

Formaran part
concepte els arrendaments de la condició dels quals es dedueixi que es
transfereixen substancialment els riscos i avantatges inherents a la propietat de
objecte del
contracte. La seva valoració
amb la naturalesa del bé.
Els arrendaments financer
8
consistents en els vehicles de la policia i la màquina escombradora de la brigada municipal.
9.2

ARRENDAMENTS OPERATIUS

Les quotes derivades dels arrendaments operatius es reconeixen com despeses del resultat de
el què es meritin. Bàsicament, es tracta de maquinària com els ordinadors o les fotocopiadores.
9.3

annex I,

en

VENDA AMB ARRENDAMENT POSTERIOR

En aquests casos de venda amb arrendament posterior
reconeix els resultats de la transacció, sinó que registra
no ha tingut aquest tipus
en

no modifica la qualificació de
ni
percebut com un passiu financer.
2018.

10. ACTIUS FINANCERS
Constitueixen aquests tipus
les inversions financeres permanents, registrades a preu
reconeix aquests actius financers en el balanç quan es converteixi en part obligada
amb els clàusules del contracte o acord mitjançant el qual es formalitza la inversió financera. Al tancament
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de
les correccions valoratives necessàries sempre que existeixi evidència que el
valor comptable de la inversió no serà recuperable.
LLARG TERMINI (LL/T)
Els comptes del subgrup 25 recullen les inversions financeres a ll/t en entitats del grup, multigrup i
associades
2.055.549,36 ; els del subgrup 26, altres inversions
financeres a ll/t (Al compte 2629 altres inversions financeres hi ha un préstec a GUSAM que e
2018 és de 44.824,50 ); i els del subgrup 27, les fiances i dipòsits constituïts a ll/t.
El deteriorament
elements es comptabilitza en els respectius comptes 294X, 295X, 296X, 297X i
298X i les pèrdues per deteriorament, en comptes 696X, 697X i 698X; els excessos i aplicacions de
provisions i de pèrdues per deteriorament, en comptes 796X, 797X i 798X.
CURT TERMINI (C/T)
Els comptes del subgrup 53 recullen les inversions financeres a c/t en entitats del grup, multigrup i
associades, els del subgrup 54, altres inversions financeres a c/t; els del subgrup 55, altres comptes
financeres; els del subgrup 56, les fiances i dipòsits rebuts i constituïts a c/t i ajustos per periodificació; els
del subgrup 57, efectiu i actius líquids equivalents.
El deteriorament
elements es comptabilitza en els respectius comptes 594X, 595X, 596X, 597X i
598X i les pèrdues per deteriorament, en comptes 696X, 697X i 698X; els excessos i aplicacions de
provisions i de pèrdues per deteriorament, en comptes 796X, 797X i 798X.
Durant el present exercici,
ha gestionat la seva tresoreria a través de dipòsits a entitats
financeres, sens perjudici de la existència de la caixa operativa i restringida.
annex I.
Els saldos presentats concorden amb els certificats de les entitats que
Les diferents incidències
mensuals
en les actes
que
en la memòria.
En
25. ndicadors financers, patrimonials i
algunes referències sobre
la liquiditat de la corporació i altres dades sobre la solvència de la tresoreria municipal.

11. PASSIUS FINANCERS
11.1 SITUACIÓ DELS MOVIMENTS DE DEUTE
mb entitats de crèdit. Aquests deutes constitueixen
passius financers a cost amortitzat i es valoren pel seu valor raonable que llevat evidència en contra, és el
preu de la transacció, és a dir, el valor raonable de la contraprestació, ja que els costos de
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Durant
de 2018,
no ha realitzat operacions
transformació o cancel·lació
de deute públic representat en títols-valors.
es duu a terme mitjançant operacions de
préstec amb entitats financeres o ens públics.
No es mantenen operacions denominades amb moneda estrangera. Cal tenir present que tot el deute
existent es troba en moneda nacional i tots els interessos són explícits, sense que
realitzat
operacions
financer.
La ICAL permet que
del principi
relativa en el següent sentit:
Importancia relativa. La aplicación de los principios y criterios contables, deberá estar presidida por la
consideración de la importancia en términos relativos que los mismos y sus efectos pudieran presentar. Por
consiguiente, podrá ser admisible la no aplicación estricta de alguno de ellos, siempre y cuando la
importancia relativa en términos cuantitativos o cualitativos de la variación constatada sea escasamente
significativa y no altere, por tanto, la imagen fiel de la situación patrimonial y de los resultados del sujeto
económico. Las partidas o importes cuya importancia relativa sea escasamente significativa podrán
aparecer agrupados con otros de similar naturaleza o función. La aplicación de este principio no podrá
implicar en caso alguno la trasgresión de normas
Es destaca la bona salut econòmico-financera de
tots els ratis i en una proporció
molt allunyada dels límits financers establerts legalment.
només està en règim de comunicació a
Tutela Financera de la Generalitat a
de concertar més operacions de préstecs.
La liquidació de la participació en els ingressos de
(PIE) del 2008/2009 va ser negativa en un import
de
i a data 01/01/2018, restava pendent de retornar
a 31/12/2018, resta
pendent de pagar, la quantitat de 112.450,86 .
De les operacions de crèdit vigents,
és de 2.660.365,30

que, amb data 31/12/18,

total del deute viu pendent
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En relació als interessos de les operacions de préstecs, meritats i no vençuts són els següents:
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Per estar només en règim de comunicació a Tutela Financera de la Generalitat, el rati legal
ha de ser inferior al 110 % i
net ha de ser positiu i el seu rati superior a 0.
Per a la determinació dels ingressos corrents a computar en el càlcul de
net i el nivell
deduït els ingressos afectats a operacions de capital i qualsevol altres ingressos
aplicats als capítol I a V que, per la seva afectació legal i/o caràcter no recurrent, no tenen consideració
ordinaris.
El percentatge que representa el deute actual en relació als ingressos ordinaris liquidats del 2018 és un
31% (comptant les liquidacions negatives de les
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Deute a 31/12/2018
Deute Viu
Ingressos corrents
% deute viu

31%

Conseqüentment,
e Munt donant compliment a les prescripcions legals liquidació
del pressupost de 2018 amb estalvi net positiu i amb un volum
inferior al 75% dels recursos
ordinaris podria concertar, sense autorització prèvia de
competent en matèria de tutela financera
per a les entitats locals, noves operacions de crèdit a llarg termini per al finançament de les seves
inversions.
annex I.
a) Deutes a cost amortitzat
La norma de registre i valoració 9ª del pla general comptable tipifica els deutes amb les entitats de crèdit
com passius financers a cost amortitzat. La valoració inicial
tipus de passius es realitza pel seu
valor raonable, entenent com a tal el valor de la contraprestació més els costos de transacció. Els costos de
transacció no tenen un import significatiu en la concertació de les operacions de crèdit a llarg termini, per
la qual cosa en compliment de la dita norma de valoració
a resultat de
i.
banda,
les operacions de crèdit a llarg termini que concerta
no comporten interessos implícits, sinó
únicament interessos explícits. Per aquesta raó la meritació
interessos també
imputa al
resultat de
Per els raons exposades la valoració
pendent
tal com

en

passius financers es realitza en referència al capital viu
següent.

b) Deutes a valor raonable

11.2 LÍNIES DE CRÈDIT
Durant

2018,

no ha realitzat operacions

tipus.

11.3 INFORMACIÓ SOBRE ELS RISCOS DE TIPUS DE CANVI I DE TIPUS
a) Risc de tipus de canvi
Durant

2018,

no ha realitzat operacions

tipus.

2018,

no ha realitzat operacions

tipus.

b) Risc de tipus
Durant
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11.4 AVALS I ALTRES GARANTIES CONCEDIDES
a) Avals concedits
Aquest Ajuntament no té aprovat cap aval a favor de cap subjecte beneficiari.
b) Avals executats
No

executat cap aval durant

2018.

c) Avals reintegrats
No

reintegrat cap aval durant

2018.
annex I.

12. COBERTURES COMPTABLES
Estan integrats per instruments financers que cobreixen un risc específicament identificat que pot tenir
impacte en el compte del resultat econòmic patrimonial o en
de canvis en el patrimoni net, com a
diverses partides cobertes.
8,

13. ACTIUS CONSTRUÏTS O ADQUIRITS PER A ALTRES ENTITATS I ALTRES
EXISTÈNCIES
Els comptes del grup 3
concret, els comptes:

i altres actius en estat de

recullen aquests elements; en

30. COMERCIALS
300. Mercaderies A
301. Mercaderies B
31. MATÈRIES PRIMERES
310. Matèries primeres A
311. Matèries primeres B
32. ALTRES APROVISIONAMENTS
320. Elements i conjunts incorporables
321. Combustibles
322. Recanvis
325. Materials diversos
326. Embalatges
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327. Envasos
328. Material
33. PRODUCCIÓ EN CURS
330. Productes en curs A
331. Productes en curs B
34. PRODUCTES SEMIACABATS
340. Productes semiacabats A
341. Productes semiacabats B
35. PRODUCTES ACABATS
350. Productes acabats A
351. Productes acabats B
36. SUBPRODUCTES, RESIDUS I MATERIALS RECUPERATS
360. Subproductes A
361. Subproductes B
365. Residus A
366. Residus B
368. Materials recuperats A
369. Materials recuperats B
37. ACTIUS CONSTRUÏTS O ADQUIRITS PER A ALTRES ENTITATS
370. Actius construïts o adquirits per a altres entitats
38. ACTIUS EN ESTAT DE VENDA
380. Actius en estat de venda
El deteriorament
elements es comptabilitza en els respectius comptes 39X i les pèrdues per
deteriorament, en comptes 694X; els excessos i aplicacions de provisions i de pèrdues per deteriorament,
en comptes 794X.
Altres comptes relacionats són els beneficis procedents dels actius en estat de venda (774) i les pèrdues
(674).
Com es detalla
annex I
entitats i altres existències.

altres

13.1 EXISTÈNCIES
Degut al caràcter administratiu de les activitats de Ajuntament i,
amb les normes de la ICAL,
no ha realitzat operacions de caràcter comercial i, per tant, no ha comptabilitzat cap operació
en aquest epígraf.
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13.2 ACTIUS CONSTRUÏTS O ADQUIRITS PER A ALTRES ENTITATS
Són béns adquirits o construïts per una entitat que una vegada finalitzats es transfereixen a una altra
entitat destinatària, independentment que aquesta última participi o no en el seu finançament.
no ha realitzat inversions
tipus en
2018.

14. MONEDA ESTRANGERA
no manté operacions ni realitza transacc

15. TRANSFERÈNCIES, SUBVENCIONS I ALTRES INGRESSOS I DESPESES
En aquesta nota
de les transferències i subvencions rebudes i les concedides,
de les quals
sigui significatiu, entès com a paràmetre orientatiu a efectes de determinar quan un import és significatiu,
quan sigui superior a 3.000
No obstant,

tota la informació obtinguda automàticament del programa de gestió comptable.

15.1 TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES
L
de les subvencions i transferències corrents rebudes
agrupada per concepte són les detallades a continuació.
No obstant, a annex I es mostren totes les subvencions i transferències que genera de forma automàtica
el programa de gestió comptable.
a) Transferències rebudes
Descripció
Participació municipis tributs de l'Estat (PMTE) 2017

Import
1.654.969,22

Compensació participació ingressos Estat negatives 2008-2009 (PIE) 2017

37.483,56

Liquidació definitiva participació ingressos Estat (PIE) 2016

27.924,88

Fons de Cooperació local any 2018. Resolució GAH/869/2018

146.718,17

Servei deixalleria 2018

45.198,73

Liquidació deixalleria 2017

15.711,83

b) Subvencions rebudes
Descripció
120180001171 - SUBV.2017 - 17/Y/236887 - ACTIVITATS PER LA SALUT

Import
9.849,60
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120180001175 - SUBV.2017 - 17/Y/236883 - CONTROL AMBIENTAL D'AUS PLAGUES
URBANES, PREVENCIÓ LEGIONEL·LOSI I MOSQUIT

14.658,89

120180001183 - SUBV.2017 - 17/Y/240850 - CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ EN MATÈRIA
DE CIVISME

4.500,00

120180001184 - SUBV.2017 - 17/Y/235014 - FINANÇAMENT EN
BRIGADA JOVE / ESPAI JOVE

4.436,66

DE JOVENTUT:

120180001185 - SUBV.2017 - 17/Y/238050 - ESDEVENIMENTS: MARXA POPULAR,
BICICLETADA I MARXA NÒRDICA
120180001187 - SUBV. 2017 - 17/X/234111 - SUPORT ALS PLANS OCUPACIÓ 2017-2018

3.374,00
73.719,26

120180002354 - DONACIÓ PER ORGANITZACIÓ ESDEVENIMENTS ESPORTIUS I/O
MANTENIMENTS O INVERSIONS A INSTAL·LACIONS ESPO

3.800,00

120180002361 - RESTANT SUBVENCIÓ SERVEI OCUPACIÓ - PROGRAMA OCUPACIÓ JUVENIL

8.800,00

120180002362 - SUBV.2017 - 17/Y/238808 - FUNCIONAMENT DE L'ESCOLA BRESSOL LA
PETJADA

4.211,00

120180002364 - SUBV.2017 - 17/Y/238809 - FUNCIONAMENT DE L'AULA DE FORMACIÓ
D'ADULTS ENRIC CAMON

3.658,00

120180002366 - SUBV.2017 - 17/Y/242063 - IV JORNADA DE LITERATURA, TERRITORI I
EDUCACIÓ

3.000,00

120180002371 - SUBV.2017 - 17/Y/239583 - SOLUCIONS

6.000,00

DIGITAL

120180002375 - SUBV.2017 - 17/Y/240472 - FOMENT ESTRATÈGIC DEL COMERÇ URBÀ I LES
FIRES D'ARENYS DE MUNT
120180002377 - SUBV.2017 - 17/X/235901 PROGRAMA COMPLEMENTARI PER A LA
GARANTIA DEL BENESTAR SOCIAL

6.000,00
39.685,09

120180002381 - SUBVENCIÓ 2017 - 17/Y/237729 - ESPORT PER PREVENIR EL RISC
D'EXCLUSIÓ ( 60 BEQUES)

4.365,50

120180002384 - SUBV.2017 - 17/Y/238336 - PLA DE MILLORA DINAMITZACIÓ DE LES
ZONES ACTIVITAT ECONÒMICA

9.000,00

120180002392 - SUBV.2017 - 17/Y/236611 - ACTIVITATS PER AL FOMENT D ELES
PRACTIQUES CORRECTES EN LA MANIPULACIÓ D'ALIMENTS

6.144,74

120180002978 - SUBV.2017 - 17/Y/233617 - FONS DE PRESTACIÓ - ELS SERVEIS LOCALS
AMB PLATAFORMA TELEMÀTICA

9.536,00

120180002981 - 50% BESTRETA - SUBV.2017 - 17/X/245115 - P.C TRANSICIONS
EDUCATIVES CURS 2017-2018 - CFGM 11500 I CF

13.900,00

120180002982 - SUBV.2017 - 17/Y/233475 - FONS PRESTACIÓ FINANÇAMENT DE
DE BENESTAR SOCIAL - 50%

15.159,69
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120180002989 - SUBVENCIÓ AMTU ANY 2017

14.362,70

120180003408 - BESTRETA 75% - SUBV-18/Y/252667 - BEQUES ESPORTIVES PER INFANTS I
JOVES EN RISC
SOCIAL

6.000,00

120180003411 - BESTRETA - SUBVENCIÓ 18/Y/249319 - FINANÇAMENT DE L'ÀMBIT DE
BENESTAR SOCIAL

15.317,64

120180003415 - SUBVENCIÓ 2017 - 17/Y/241129 - FINANÇAMENT EN L'ÀMBIT DE LES
DONES I LGTBI

8.176,00

120180003417 - SUBV. 2017- 2018 17/Y/235438 - PROGRAMA SUPORT IMPULS SERVEI
MEDIACIÓ CIUTADANA 2 ANYS 14.250 E CADA

14.250,00

120180003419 - SUBV.2017 - CONVENI GESTIÓ DE SERVEIS
FOMENT I ORDENACIÓ US PARC MONTNEGRE I C

I PER AL

120180005228 - SUBV.2017 - 17/X/245115 - PROGRAMA COMPLEMENTARI TRANSICIONS
EDUCATIVES CURS 2017-2018 - CFGM 11500
120180005230 - SUBV.2017 - 17/Y/240903 - FRANJA PERIMETRAL SANTA ROSA DELS PINS
120180005235 - SUBV. 2014 SERVEI

DE CATALUNYA

5.000,00
13.900,00
13.078,89
3.974,72

120180005259 - CONVENI 2017 - SUBVENCIÓ MANTENIMENT CAP

30.664,16

120180005262 - SUBV.2018 - 18/Y/248972 - FONS PRESTACIÓ SERVEIS LOCALS
AMB PLATAFORMA TELEMÀTICA XALOC

15.339,39

120180005266 - SUBVENCIÓ ESCOLARITZACIÓ EN PRIMERA INSTANCIA AVANÇAMENT L1 I
L2 FINANÇAMENT ESCOLA BRESSOL 2016-18

18.456,22

120180005861 - BESTRETA FINANÇAMENT DELS PROFESSIONALS DE L'EBAS 2017

56.260,54

120180004512 - INGRÉS DE LA SUBVENCIÓ PCL 2018 PER SUFRAGAR EL COST
D'INTERESSOS DEL PRÉSTEC PCL 2018 DE 248.000 EU

8.735,50

120180005236 - SUBV. PRÉSTEC PAVELLÓ PART CORRESPON A L'ANUALITAT 2018 - IMPORT
TRASPASSAT DE CAP. 4 A CAP.7

46.408,22

120180005237 - SUBV. PRÉSTEC PAVELLÓ ANUALITAT 2018 - CAP.7

22.301,00

120180005858 - SUBV. PRÉSTEC PAVELLÓ ANUALITAT 2018 - IMPORT TRASPASSAT DE CAP.
4 A CAP.7

7.859,78

c) Aportacions empreses privades
Descripció
120180003413 - DONATIU LA CAIXA 2018 - PER SERVEIS SOCIALS

Import
3.500,00
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15.2 TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES
aplicacions són les detallades a continuació.
annex I es mostren totes les subvencions i transferències atorgades i amb el detall per
operacions que genera de forma automàtica el programa de gestió comptable.
denança general de subvencions i el pla estratègic de subvencions amb la
documentació complementària del compte general 2018.
a) Transferències concedides
Descripció
APORTACIÓ AL CONSORCI CONGIAC -AIGUASERVEI DE NETEJA D'EDIFICIS
APORTACIÓ A L'ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS
APORTACIÓ A L'ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA
APORTACIÓ A GRUPS POLÍTICS
GESTIÓ DEIXALLERIA
TRASPÀS D'APORTACIONS MUNICIPALS PER GESTIÓ DEIXALLERIA
APORTACIÓ ASSOCIACIÓ MUNICIPIS CATALANS PER RECOLLIDA SELECT
CONSORCI PROMOCIÓ TURÍSTICA DO ALELLA
APORTACIÓ AL CONSORCI PROMOCIÓ TURÍSTICA COSTA DEL MARESME
APORTACIÓ AMTU -AGRUPACIÓ MUNICIPIS TRANSPORT URBÀAPORTACIÓ CONVENI D'AMPLIACIÓ D'HORARI D'AUTOBUSOS
APORTACIÓ AL FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ
APORTACIÓ A L'EMPRESA DE GESTIÓ DE LA PISCINA MUNICIPAL
APORTACIÓ PER LA GESTIÓ DE L'ESCOLA BRESSOL
TRASPÀS DE SUBVENCIÓ GENERALITAT PER GESTIÓ ESCOLA BRESSOL
COMPENSACIÓ DÈFICIT AULA FORMACIÓ ADULTS
APORTACIÓ A LA CAMPANYA ANEM AL TEATRE
CONVENI COL·LABORACIÓ CONSELL COMARCAL -MOSTRA LITERÀRIAAPORTACIÓ AL CONSORCI LOCALRET
SERVEI DEL CONSELL COMARCAL MARESME METEOMAR
INDEMNITZACIONS A TERCERS

Import
2.400,00
257.693,30
1.494,00
745,50
4.660,04
41.185,19
48.270,89
647,85
1.500,00
2.177,75
1.710,08
65.905,04
875,00
3.450,00
65.348,44
65.000,00
1.268,00
3.954,74
122.662,92
600,00
1.021,18
2.250,00
8.908,47

b) Subvencions concedides
nominativament en el pressupost són:
Descripció
SUBVENCIÓ DONA VIVA -G64024508SUBVENCIÓ AMPA ESCOLA SANT MARTÍ -G60370459SUBVENCIÓ AMPA ESCOLA SUBIRANS -G63213698SUBVENCIÓ AMPA INSTITUT DOMENECH PERRAMON -G6069691SUBVENCIÓ CLUB PATINATGE ARTÍSTIC ARENYS MUNT NIF G66456641
SUBVENCIÓ A L'ESPLAI MARE DE DEU DEL REMEI CIF - G58273194-

Import
374,75
250,00
250,00
250,00
602,40
14.000,00
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APORTACIÓ PEL SOSTENIMENT ECONÒMIC RESIDÈNC. VERGE DEL REMEI
SUBVENCIÓ A L'AULA DE MUSICA ADM -G66296047CONVENI AMB CENTRE MORAL -G58176744SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ CULTURAL S FLORENTINA G65171134
SUBVENCIÓ GRUP FOTOGRÀFIC G59882944

29.532,89
13.500,00
12.500,00
7.500,00
350,00

Les subvencions concedides, mitjançant el procediment de concurrència competitiva són:
Descripció
Import
SUBVENCIONS A ENTITATS DE CAIRE SOCIAL
9.872,91
SUBVENCIONS A ENTITATS PEL FOMENT DE L'ESPORT
14.176,67
SUBVENCIONS A ENTITATS DE FOMENT CULTURAL
5.306,54
PREMIS PER ACTES CULTURALS
1.325,64
SUBVENCIÓ CONCURS EMPRENEDORIA
6.000,00
SUBVENCIONS PER
5.514,47
Així mateix, els moviments de les aplicacions pressupostàries que recullen els ajuts peremptoris o
ajuts/subvencions atorgats són els següents:
Descripció
FONS SOCIAL I AJUTS A FAMÍLIES EN SITUACIÓ PRECÀRIA

Import
31.091,95

16. PROVISIONS I CONTINGÈNCIES
annex I.
solvències respecte als drets de dubtós cobrament.
Aquests es troben reflectits en el romanent de tresoreria per import de 1.229.076,80

17. INFORMACIÓ SOBRE MEDI AMBIENT
17.1 OBLIGACIONS RECONEGUDES
annex I, han estat:
Exercici 2018
170. Administració general del medi ambient
171. Parcs i jardins
TOTAL

61.840,98
215.984,20
277.825,18

17.2 BENEFICIS FISCALS
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Exercici 2018
11300. Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana
11500. Impost sobre vehicles de tracció mecànica

1.478,57
13.080,56

TOTAL

14.559,13

El detall també es presenta a
Aquests beneficis fiscals es troben contemplats a les ordenances fiscals. Concretament:
o OOFF núm.1. Impost sobre béns immobles:
Art. 5.6 Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia variable:
5. Gaudiran d'una bonificació del 50 per cent de la quota íntegra de l'impost els béns immobles en els quals
s'hagin instal·lat sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol, sense estar
obligats a això per la normativa urbanística o les ordenances municipals.
És requisit indispensable que les instal·lacions per a producció de calor incloguin col·lectors que disposin de la
corresponent homologació de l'Administració competent.

o OOFF núm.2. Impost sobre vehicles de tracció mecànica:
Art. 5.2 Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable:

- els vehicles híbrids o bimodals (motor elèctric-gasolina, elèctric-dièsel).
- els vehicles elèctrics.
- els que utilitzen biogàs, gas natural, gas comprimit, metà, metanol i hidrogen.
- els vehicles que emeten menys de 120g/km CO2.
ran de presentar, juntament amb la sol·licitud, la fitxa de característiques
del vehicle on quedi constància de tals extrems.

18. ACTIUS EN ESTAT DE VENDA
8

tingut actius en estat de venda.

19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS
ECONÒMIC-PATRIMONIAL

DEL

COMPTE

DEL

RESULTAT

La ICAL estableix que
podrà presentar el compte del resultat econòmic-patrimonial
classificant les despeses econòmiques incloses en el mateix per activitats.
Atès que es tracta
apartat potestatiu es presenta simplement la informació obtinguda del programa
de gestió comptable SicalWin a annex I.
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20. OPERACIONS PER ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS PER COMPTE
ENS PÚBLICS
La recaptació de tributs es gestiona:
o Directament, la recaptació de:
IMPOST SOBRE PUBLICITAT
TAXA ESCOMBRARIES INDUSTRIALS
IMPOST VEHICLES-VELOMOTORS
Per delegació a

de Recaptació i Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de Barcelona:

o La gestió i el cobrament en voluntària i executiva de:
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
IMPOST INCREMENT VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
TAXA DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS DOMÈSTICS
TAXA DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS COMERCIALS
TAXA PER MANTENIMENT DE CEMENTIRI MUNICIPAL
RECÀRREC D'EXTEMPORANEÏTAT
SANCIONS TRIBUTÀRIES
TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES-GUALS
TAXA PER APROFITAMENTS ESPECIALS: TELECOMUNICACIONS
TAXA PER APROFITAMENTS ESPECIALS
INTERESSOS DE DEMORA
ALTA DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS.

IMPOST INCREMENT VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
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o El cobrament en voluntària i executiva de:
EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES
TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS
TAXA PER LLICENCIES URBANÍSTIQUES
TAXA PER LLICENCIA D'OBERTURA D'ESTABLIMENTS
TAXA PLACA D'OBRES
TAXA MERCAT MUNICIPAL
CONTRIBUCIONS ESPECIALS
SANCIONS DIVERSES
QUOTES URBANÍSTIQUES
CONCESSIONS ADMINISTRATIVES
MULTES COERCITIVES
MULTES DE TRÀNSIT
TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA. TAULES I CADIRES
SANCIONS URBANÍSTIQUES.
o El cobrament en voluntària de:
FIANCES URBANÍSTIQUES
o El cobrament en executiva de:
TAXA PER SERVEI DE CLAVEGUERAM
QUOTES DE MANTENIMENT
TAXA PER PUBLICITAT
TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA
TAXA PER OCUPACIÓ DE VIA PUBLICA
PREU PÚBLIC SERVEI ESCOLA BRESSOL
ENSENYAMENTS ESPECIALS MUNICIPALS
ALTRES INGRESSOS NO TRIBUTARIS
ALTRES INGRESSOS TRIBUTARIS
TAXA INSCRIPCIÓ, RECOLLIDA I MANTENIMENT ANIMALS COMPANYIA
COSTES JUDICIALS
PREU PÚBLIC ESCOLA DE MÚSICA
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MERCAT SETMANAL
PREU PÚBLIC SERVEIS CULTURALS
TAXA UTILITZACIÓ INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS
com a documentació complementària, els comptes de gestió i recaptació que rendeix
2018
I els resultats de les dades del prog

per

annex I.

21. OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA
Alguns dels conceptes no pressupostaris es refereixen als següents temes:
Seguretat Social a càrrec de
: es comptabilitza al concepte No pressupostari 20030 per ajuntar-la
amb la Seguretat Social a càrrec del treballador, i així poder fer el pagament mensual del total de Seguretat
Social (empresa i treballador) al mes següent del meritament.
Tractament de IVA No pressupostàriament: únicament es pot tractar No pressupostàriament quan són
quotes
que
de repercutir, i llavors es pot desgravar
meritat en relació a aquests ingressos.
És el cas dels lloguers i de les quotes urbanístiques, entre
Tractament de
No pressupostàriament: són descomptes que es produeixen a les nòmines dels
treballadors (compte 20001) o en les factures dels professionals (compte 20002).
Tractament de les fiances, dipòsits i accions en garantia No pressupostàriament: la ICAL permet el
tractament pressupostari i No pressupostari. Aquest Ajuntament sempre ha optat pel tractament No
pressupostari, tal i com recomana la Diputació de Barcelona.
Aplicacions pendents
al pressupost
i de Despeses: són comptes provisionals per
comptabilitzar els ingressos i les despeses. El seu saldo va disminuint quan es procedeix a la
comptabilització definitiva dels ingressos i de les despeses.
Quotes sindicals (compte 20501), embargaments (compte 20160), ingressos pendents
(comptes 30006 i 30008), bestretes i préstecs concedits (10050 i 10051).

de

Entre
Durant
2018
ha realitzat operacions no pressupostàries les quals degudament
autoritzades han estat anotades en la comptabilitat financera segons el detall que
mpanya en annex
I.

22. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS
Els procediments
en annex I.

i dels imports adjudicats dels contractes durant

2018 és el que
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En aquest apartat és rellevant recordar

rada en vigor de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de

Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. Una de les novetats
més importants és la nova regulació dels contractes menors.
contractació
t de contractació adequat per falta de mitjans personals i materials fa

En aquest sentit, cal regularitzar la contractació de certs serveis i subministraments habituals de

23. VALORS REBUTS EN DIPÒSIT
L

i la situació dels valors rebuts en dipòsit és el detallat al quadre que

a annex I, dels quals

24. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
El Ple
ment, en sessió extraordinària celebrada en data 08/02/2018 va aprovar inicialment el
Pressupost Gen
8
municipal GUSAM SA.
No haventinicial, en data 09/03/2018
elevat a definitiu. La seva publicació al BOPB va ser en data 16/03/2018.
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24.1 EXERCICI CORRENT
DESPESES
annex I es presenta tota la informació relativa a:
Modificacions de crèdit
cendeix a 3.975.528,52 euros, corresponents a 17 expedients, dels quals:
Crèdits extraordinaris

1.296.198,37

Suplements de crèdits

282.275,87

Ampliacions de crèdit
Transferències de crèdit (positives)

456.014,54

Transferències de crèdit (negatives)
Incorporació de romanents de crèdit
Generacions de crèdit

524.392,3

Baixes per anul·lació

Romanents de crèdit
El resum dels mateixos és el següent:

Romanents de crèdit compromesos
Crèdits retinguts
Crèdits autoritzats
Crèdits disponibles
Crèdits no disponibles
Romanents de crèdit no compromesos
TOTAL ROMANENTS DE CRÈDIT

Creditors per operacions p
Les obligacions pendents d'aplicar a pressupost comptabilitzades a 31 de desembre al compte 413
ascendeixen a 70.984,79 euros, a través de la següent relació de les mateixes:
N. Operació
220180016578

Import
2.262,70 AD 220180009779

Descripció
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220180016579

1.905,75

220180016580
220180016581
220180016582
220180016583
220180016584
220180016585
220180016586

484,00
7,26
0,48
5,62
2,42
3,63
2,23

220180016587
220180016588

180,29
119,79

220180016589 21.729,09
220180016590

871,20

220180016591

218,40

220180016592

784,37

220180016594

1.173,70

220180016595

1.131,35

220180016599

17,27

220180016600

3,99

220180016601

11,37

220180016604

5.951,99

220180016605

2.075,39

220180016606

4.728,45

220180016607

3.751,17

220180016609

564,11

220180016610

9.094,97

220180016611

153,55

220180016612

4,09

NOVEMBRE'18: SERVEI RECOLLIDA, RESIDENCIA, RECUPERACIONS I
ADOPCIONS D'ANIMALS - AD 220180012996
CREACIÓ I DISSENY CARTELL A3 FESTA MAJOR 2018 INCLOU: PRESENTACIÓ
PROPOSTES, UTILITZACIÓ IMATGES - AD 220180016532
AOC:54529667 DISPOSITIVOS ADICIONALES - AD 220180001568
AOC:54529673 DISPOSITIVOS ADICIONALES - AD 220180001563
AOC:54529683 DISPOSITIVOS ADICIONALES - AD 220180001568
AOC:54529681 DISPOSITIVOS ADICIONALES - AD 220180001563
AOC:54529685 DISPOSITIVOS ADICIONALES - AD 220180001568
AOC:54529688 DISPOSITIVOS ADICIONALES - AD 220180001568
AOC:54529689 DETECTOR SP CON CAMARA COLOR Y FLASH NOCTURNO - AD
220180001563
AOC:54529705 SISTEMA ANTI-INHIBICION - AD 220180001568
DESEMBRE'18: NETEJA DELS EDIFICIS PÚBLICS (OPA) - RECONEIXEMENT
EXTRAJUDICIAL CRÈDIT
DESEMBRE'18: QUOTA MENSUAL CONTRACTE SERVEI ASSESSORIA JURÍDICA I
DEFENSA JUDICIAL - AD 220180011774
PUBLICACIÓ CONVOCATÒRIA CONCURS OPOSICIÓ TÈCNIC MIG INFORMÀTIC 2
- CODI SOL·LICITUD 18.351.075 - AD 220180016535
AOC:55263220 PANTALONS HIVERN / CAMISA POLO M/LL / CINTURÓ /
P/.BOTES / GORRA / CAÇADORA - AD 220180014901
SENYALITZACIÓ PER A PARCS INFANTILS. ENTREGA PARCIAL - AD
220180013035
PROVA ESTANQUITAT DE LA COBERTA DE L'ESCOLA SOBIRANS - AD
220180011723
AOC:55259511 COMPRA AJUNTAMENT / COMPRA AJUNTAMENT TALLER
CUINA ESPAI JOVE - AD 220180016596
AOC:55259697 JOVENTUT, OBRES I SERVEIS TALLER CUINA ESPAI JOVE - AD
220180016597
JOVENTUT, OBRES I SERVEIS /JOVENTUT, OBRES I SERVEIS / JOVENTUT,
OBRES I SERVEIS TALLER CUINA ESPAI JOVE-AD220180016598
220180014908 / SUBSTITUCIÓ DE L'ENLLUMENAT DEL CARRER GENERALITAT I
VOLTANTS DE L'ESCOLA SANT MARTI-AD 220180014908
instal·lació LLUMENERES NOVES AL CENTRE D'ATENCIÓ PRIMÀRIA, INCLOENT
PANTALLER L - AD 220180016129
PROTECCIÓ CABLEJAT DE TOT L'EDIFICI I PROTECCIÓ I ADAPTACIÓ A
NORMATIVA VIGENT, - AD 220180015039
INSTAL·LACIÓ 2 AIRES CONDICIONATS PAVELLÓ D'ESPORTS VELL, INCLOENT
MAQUINARIA I - AD 220180014897
TERRA ADOBADA BIG-BAG / ESCORÇA DECORATIVA 20/40 BIG-BAG /BIG-BAG
CERTIFICADO UN SOLO USO/ZONA 2 PORTE C-AD 220180016608
Continguts audiovisuals ràdio municipal i la plataforma de TV local per
internet- AMUNTV del mes-AD220180005269/16438
AOC:55257388 Grup electrogen de 6 kv dia Carrossa Patge Reial / Número de
comanda: 220180014657- AD220180016553
AOC:55360956 ESTUC.PULS.TIMBRE SERIE ALFA / ESCOLA SANT MARTI /
NUMERO DE COMANDA 220180016107-AD220180016551
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220180016613

10,15

220180016614

153,07

220180016615

226,27

220180016616

1.697,63

220180016617

5.499,00

220180016618

184,33

220180016619

1.210,00

220180016620
220180016621
220180016622
220180016632
220180016712

BLISTER SX 6X30 SK NV / CAJA TORNILLOS L 5 X 50 BICRO 75UNI / ESCOLA
BRESSOL / NUMERO DE COMANDA AD 220180016552
TUBO CORRUGADO M-20 R/25 M / BASE ENCHUFE DOBLE BLANCO SIMON
AQUARIUS / VALVULA ESCUADRA M/CROMO (2U) 1/2-AD220180014594
AOC:55415948 Programa informàtic de gestió policial DRAG. Quota mensual.
220180000237-AD220180000237
Micrófono Senheiser MD 421 / Caja conexión Auriculares / Fuente
alimentación 12 vcc / Zumbador/Instalació-AD220180009026
AOC:55439520 COMANDA 220180014579 / Circuit Agility completAD220180014579
AOC:55430059 El Punt Avui - El Punt Avui Les ciutats són capitals - quota
publicitat AD 220180011022
TALLERS DE SEGURETAT ALIMENTARIA DESTINATS ALS ALUMNES DE
L'INSTITUT DOMENEC PERRAMON-AD 220180014893

1.049,07 PREPARACIÓ I COL·LOCACIÓ TAULA ESTUDI 1 DE LA RADIO-AD220180012348
REPARACIÓ ANTENA POLICIA LOCAL: ANTENA RECEPTORA MIKROTIK SXT HD
114,95 5GHZ ALIMENTACIÓ INCLOSA-RECON. EXTRAJUDICIAL CRÈDIT
HONORARIS PEL PROJECTE REMODELACIÓ SALA D'ART DE L'AJUNTAMENT
726,00 D'ARENYS DE MUNT - RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL CRÈDIT
SERVEI GRUA 17 DESEMBRE 2018 - OPA - RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL
254,34 DE CRÈDIT
1.365,32 FACTURA 3822
69.728,76

Cal fer constar que el saldo del compte 413 ascendeix a 70.984,79 euros, mentre que les operacions
8, tal i com es mostra a la taula anterior és de 69.728,76 euros,
resultant una diferència de 1.256,03 euros.
vestigar el seu origen i
la causa de imputació a aquest compte.
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N. Operació

Fase

Data

Referència

Aplicació

Import

220060012911 OPA

1/1/2018 22006004664 2017 12 338 22609

13,34

220060012915 OPA

1/1/2018 22006004668 2017 35 130 22003

40,6

220150014422 OPA

1/1/2018 22015004178 2017 320 130 20400

846,55

220150014423 OPA

1/1/2018 22015004179 2017 121 165 22100

20,37

220150014424 OPA

1/1/2018 22015004180 2017 121 165 22100

20,29

220150014425 OPA

1/1/2018 22015004181 2017 121 165 22100

21,1

220150014426 OPA

1/1/2018 22015004182 2017 121 165 22100

22,81

220150014427 OPA

1/1/2018 22015004183 2017 121 165 22100

20,01

220150014428 OPA

1/1/2018 22015004184 2017 121 165 22100

24,56

220150014429 OPA

1/1/2018 22015004185 2017 121 165 22100

12,5

220150014430 OPA

1/1/2018 22015004186 2017 121 165 22100

27,11

220150014431 OPA

1/1/2018 22015004187 2017 121 165 22100

13,87

220150014432 OPA

1/1/2018 22015004188 2017 121 165 22100

24,71

220150014433 OPA

1/1/2018 22015004189 2017 121 165 22100

15,8

220150014434 OPA

1/1/2018 22015004190 2017 121 165 22100

132,41
1.256,03

INGRESSOS
annex I es presenta tota la informació relativa a:
Drets anul·lats
El total de drets anul·lats ascendeix a 168.893,39
Drets cancel·lats

Recaptació neta
8 ha estat de 8.710.484,90

119.391,06

les quals 59,40

ndents de

pagament a 31 de desembre.
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Els compromisos
434.773,08

concertats ascendeixen a 2.220.825,87

24.2 EXERCICIS TANCATS
A annex I també es presenta la informació pertinent sobre els exercicis tancats:
Obligacions de pressupostos tancats
Les obligacions pendents de pagament a 31 de desembre de pressupostos tancats ascendeixen a
7.020,82 . Cal mencionar que

compresos entre 1997 i 2004, i que es venen arrossegant en el temps fins a la liquidació del
present exercici. En quan els mateixos, caldria analitzar la seva situació i procedir a una
Concretament són:
Exercici

Obligacions
pendents
pagament a
1 de gener

Modificacions
Total
Prescripcions Pagaments
saldo inicial i obligacions
realitzats
anul·lacions

1997

-

-

-

1998

-

-

-

2001

-

-

-

2002

-

-

-

2003

-

-

-

2004

-

-

-

TOTAL

-

-

-

2.563,11

Obligacions
pendents
pagament a
31 de
desembre

Drets pendents de cobrament
482.936,62
Drets anul·lats
El total de drets anul·lats ascendeix a 29.573,69
Drets cancel·lats
El total de drets cancel·lats ascendeix a 196.055,04

-243.945,70
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24.3 EXERCICIS POSTERIORS
La informació es troba també a annex I, referida a:
Compromisos de despeses
Recull els compromisos de despeses pel marc pressupostari 2019- 2022 i successius, sent:
2019
800.754,24

2020
452.858,92

2021

2022

347.858,13

272.586,94

Anys successius
260.748,86

9- 2022 i successius, sent:
2019

2020

2021

2022
85.631,00

Anys successius
702.630

24.4 EXECUCIÓ DE PROJECTES DE DESPESA
annex I, referida a:

Anualitats pendents
24.5 DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT
annex I
així com les desviacions acumulades de cada un dels projectes.
24.6 ROMANENT DE TRESORERIA
8 ascendeix a 5.939.868,41

25. INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS
Els indicadors financers, patrimonials i pressupostaris són els que adjunten a annex I.
25.1 INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS
Els indicadors establerts a la ICAL són:
a) Liquiditat immediata: reflexa el percentatge de deutes pressupostaris i no pressupostaris que
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b)
obligacions de pagament
c) Liquiditat
corrent cobreixen el passiu corrent
d)
habitant
e) Endeutament: representa la relació entre la totalitat del passiu exigible respecte el patrimoni net
f)
g) Cash-flow: reflexa en quina mesura els flixes nets de gestió
h) Període mitjà de pagament a creditors comercials: reflexa el número de dies que, per terme mitjà,
2 i 6 del pressupost.
i)
1a3i
j)
tenen en compte les equivalències amb els corresponents epígrafs del compte del resultat
econòmic- patr
a. Estructura dels ingressos
b. Estructura de les despeses
c. Cobertura de les despeses corrents: posa de manifest la relació existent entre les despeses
de gestió ordinària i els ingressos de la mateixa naturalesa
25.2 INDICADORS PRESSUPOSTARIS
Els indicadors establerts a la ICAL són:
-

Del pressupost corrent:
a)
b) Realització de pagaments: reflexa
c) Despesa per habitant
reali
d)
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e) Esforç inversor: reflexa la proporció que representen les operacions de capital realitzades a
f)

sos pressupostaris
previstos suposen els ingressos pressupostaris nets, és a dir, els drets reconeguts nets

g) Realització de cobraments: reflexa la proporció que suposen els cobraments obtinguts durant
h) Autonomia: mo
pressupostaris realitzats en el mateix
i)

Autonomia fiscal: reflexa la proporció que representen els ingressos pressupostaris de naturalesa
mateix

j)
-

Superàvit (o dèficit) per habitant:

el resultat pressupostari ajustat entre

De pressupostos tancats:
k)
a les obligacions pendents de pagament de pressupostos tancats
l)

R
derivats dels drets pendents de cobrament de pressupostos tancats

26. INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS
En

General de Comptabilitat Pública (PGCP) adaptat a
apartat 11è:
la lletra f) estableix el següent:

3ª part:

La información contenida en las notas 26. »Información sobre el coste de las actividades» y 27.
«Indicadores de gestión» se elaborará, al menos, para los servicios y actividades que se financien con tasas
o precios públicos y, únicamente, estarán obligados a cumplimentarla los municipios de más de 50.000
habitantes y las demás entidades locales de ámbito superior.
Para la confección de la información a que se refieren las citadas notas se tendrán en cuenta los criterios
establecidos en los documentos «Principios generales sobre Contabilidad Analítica de las Administraciones
Públicas» (IGAE 2004) y «Los Indicadores de Gestión en el ámbito del Sector Público» (IGAE 2007),
publicados en el portal de la Administración Presupuestaria en internet (www.pap.minhap.gob.es, apartado
Intervención General de la Administración del Estado), así como en la Resolución de 28 de julio de 2011, de
la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se regulan los criterios para la
elaboración de la información sobre los costes de actividades e indicadores de gestión a incluir en la
memoria de las cuentas anuales del Plan General de Contabilidad
Addicionalment, segons la Disposició transitòria 3a de la ICAL, la informació sobre el cost de les activitats,
no és obligatòria fins els Comptes Anuals que corresponguin a
2017.
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Atès que el municipi
mitjans humans ni materials,

té una població inferior a 50.000 habitants i no es disposa de

27. INDICADORS DE GESTIÓ
En

General de Comptabilitat Pública (PGCP) adaptat a
apartat 11è:
la lletra f) estableix el següent:

Loca

3ª part:

La información contenida en las notas 26. »Información sobre el coste de las actividades» y 27.
«Indicadores de gestión» se elaborará, al menos, para los servicios y actividades que se financien con tasas
o precios públicos y, únicamente, estarán obligados a cumplimentarla los municipios de más de 50.000
habitantes y las demás entidades locales de ámbito superior.
Para la confección de la información a que se refieren las citadas notas se tendrán en cuenta los criterios
establecidos en los documentos «Principios generales sobre Contabilidad Analítica de las Administraciones
Públicas» (IGAE 2004) y «Los Indicadores de Gestión en el ámbito del Sector Público» (IGAE 2007),
publicados en el portal de la Administración Presupuestaria en internet (www.pap.minhap.gob.es, apartado
Intervención General de la Administración del Estado), así como en la Resolución de 28 de julio de 2011, de
la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se regulan los criterios para la
elaboración de la información sobre los costes de actividades e indicadores de gestión a incluir en la
memoria de las cuentas anuales del Plan General de Contabilidad
Addicionalment, segons la Disposició transitòria 3a de la ICAL, la informació sobre els indicadors de gestió,
no és obligatòria fins els Comptes Anuals que corresponguin a
2017.
no es disposa de

28. ESDEVENIMENTS POSTERIORS AL TANCAMENT
No ha esdevingut cap fet amb posterioritat al tancament que sigui d'utilitat per a la lectura dels comptes
anuals de l'entitat.

La sotasignat com a Interventora accidental

Munt fa constar la concordança

Arenys de Munt, 22 de juliol de 2019

accidental,
Àngel Castillo i Vallcorba

La interventora accidental,
Marta Ginestà Graell
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