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ABREVIACIONS 

 

AMB Àrea Metropolitana de Barcelona 

IAE Impost sobre activitats econòmiques 

IBI Impost sobre béns immobles 

ICAL Instrucció del model normal de comptabilitat local, aprovada per l’Ordre 

HAP/1781/2013, del 20 de setembre 

ICIO Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 

IIVTNU Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana 

INCASÒL Institut Català del Sòl 

IVTM Impost sobre els vehicles de tracció mecànica 

M€ Milions d’euros 

ORGT Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona 

PMTE Participació dels municipis en els tributs de l’Estat 
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1. INTRODUCCIÓ  

1.1. INFORME 

1.1.1. Objecte i abast 

La Sindicatura de Comptes, com a òrgan fiscalitzador del sector públic de Catalunya, 

d’acord amb la normativa vigent i en compliment del seu Programa anual d’activitats, emet 

aquest informe de fiscalització financera relatiu a l’Ajuntament de Badia del Vallès, corres-

ponent a l’exercici 2020. 

 

L’article 5.4 de la Llei 23/2015, del 29 de juliol, del règim transitori del finançament específic 

del municipi de Badia del Vallès, modificada per la Llei 5/2020, del 29 d’abril, disposa que 

la Sindicatura de Comptes ha de fiscalitzar els comptes de Badia del Vallès amb una 

periodicitat quadriennal. 

 

La fiscalització financera ha inclòs la revisió del Compte general de l’Ajuntament de Badia 

del Vallès de l’exercici 2020 per verificar que es presenta de conformitat amb el marc nor-

matiu d’informació financera que és d’aplicació i, en particular, amb els principis i criteris 

comptables que aquest marc conté. També, quan ha calgut, s’han revisat aspectes de lega-

litat relacionats amb el treball de fiscalització financera. 

 

Els comptes anuals fiscalitzats han estat aprovats pels òrgans competents en el termini 

establert i, d’acord amb la normativa aplicable,1 inclouen el Balanç, el Compte del resultat 

economicopatrimonial, l’Estat de canvis en el patrimoni net, l’Estat de fluxos d’efectiu, l’Estat 

de liquidació del pressupost i la Memòria. 

 

L’àmbit temporal d’aquest informe ha estat l’exercici 2020, encara que, quan ha estat neces-

sari per completar el treball, s’ha ampliat a períodes anteriors i posteriors. 

 

Les conclusions de l’informe inclouen l’opinió de fiscalització sobre els comptes anuals, les 

observacions més significatives, els incompliments normatius detectats i les recomanacions 

sobre millores en la gestió de les activitats desenvolupades per l’entitat en aquells aspectes 

susceptibles de millora que s’han posat de manifest durant la realització del treball. 

1.1.2. Metodologia 

El treball de fiscalització s’ha realitzat d’acord amb els principis i normes internacionals de 

fiscalització del sector públic generalment acceptades i ha inclòs totes aquelles proves, de 

 

 

1. Ordre HAP/1781/2013, del 20 de setembre, per la qual s’aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat 

local. 
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compliment i substantives, que s’han considerat necessàries per obtenir evidències sufi-

cients i adients per poder expressar les conclusions que s’exposen en l’informe. 

 

L’any 2020 l’activitat habitual de l’Ajuntament es va veure afectada per la declaració de l’estat 

d’alarma com a conseqüència de la situació d’emergència de salut pública provocada pel 

brot epidèmic de la covid. 

1.2. ENS FISCALITZAT 

1.2.1. Antecedents 

Mitjançant la Llei 1/1994, del 22 de febrer, el Parlament de Catalunya va aprovar la creació 

del municipi de Badia del Vallès i el 14 d’abril del mateix any se’n va constituir el primer 

consistori. 

 

El municipi de Badia del Vallès està situat a la comarca del Vallès Occidental, demarcació 

territorial de Barcelona. El seu territori és de 0,93 km2 i la seva població en l’exercici objecte 

de fiscalització era de 13.415 habitants.2 

1.2.2. Activitats i organització 

L’Ajuntament de Badia del Vallès presta els serveis mínims establerts en l ’article 67 del 

text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legis-

latiu 2/2003, del 28 d’abril, excepte el servei de cementiri, a més d’altres serveis no 

obligatoris.3  

 

La qualificació del règim municipal de Badia del Vallès és la de règim ordinari. 

 

Durant el període objecte de fiscalització l’Ajuntament no tenia constituït cap ens dependent 

per a la prestació de serveis. 

 

Pel que fa a l’organització, en l’exercici 2020 el règim organitzatiu i de funcionament de 

l’Ajuntament es regia per un reglament orgànic municipal propi, aprovat pel Ple de la corpo-

 

 

2. Segons el Reial decret 1147/2020, del 15 de desembre, pel qual es declaren oficials les xifres de població 

resultants de la revisió del padró municipal referides a l’1 de gener del 2020. 

3. L’Ajuntament no presta el servei de cementiri. El presten els ajuntaments integrants de l’extingida Mancomu-

nitat de Ciutat Badia formada per Barberà del Vallès i Cerdanyola del Vallès. 
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ració el 2 de novembre de 1994 i modificat en dues ocasions mitjançant acords del Ple de 

31 de gener de 1996 i de 24 de novembre del 2010. 

A continuació s’indica la composició dels grups municipals, els òrgans de govern, els òrgans 

complementaris, i els llocs de treball des dels quals s’exercien les funcions de control intern, 

tant des del punt de vista de la legalitat com de l’economicofinancer, referits a l’exercici 

2020: 

a) Grups municipals 

L’any 2020, els grups municipals eren els següents: 

Quadre 1. Grups municipals de l’Ajuntament de Badia del Vallès. Exercici 2020 

Partits polítics Nombre de membres 

Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés (PSC-CP) 10 

Totes Fem Badia (TFB) 4 

Ciutadans – Partido de la Ciudadanía (C’s) 2 

Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM) 1 

Total membres 17 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l’Ajuntament. 

b) Òrgans de govern 

El 2020 l’Ajuntament tenia constituïts els òrgans de govern següents: 

 

• El Ple: amb un nombre total de disset regidors, incloent-hi l’alcaldessa, que el presidia i 

els tinents d’alcalde 

• L’alcaldessa 

• La Junta de Govern Local: formada per sis membres, l’alcaldessa i els cinc tinents 

d’alcalde 

• Els tinents d’alcalde: en nombre de cinc, nomenats per l’alcaldessa entre els membres 

de la Junta de Govern Local 

 

Pel que fa a l’organització política, l’Ajuntament s’estructurava en les quatre àrees executives 

següents, d’acord amb el Decret d’Alcaldia del 25 de setembre del 2019: 

 

• Àrea d’Alcaldia – Presidència 

• Àrea d’Economia i Serveis Centrals 

• Àrea d’Acció comunitària inclusiva 

• Àrea de Dret a la ciutat i Agenda urbana 
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En el quadre següent es detallen els membres que en l’exercici 2020 integraven el Ple de la 

Corporació, l’òrgan del govern municipal al qual, si esqueia, pertanyien, i el grup municipal 

de què formaven part: 

Quadre 2. Membres del Ple de l’Ajuntament de Badia del Vallès 

Nom 

Òrgan de govern municipal de pertinença  

(a més de formar part del Ple) Grup municipal 

Eva Maria Menor Cantador Alcaldessa / JGL PSC-CP 

Rafael Moya Camarón Primer TA / JGL PSC-CP 

Montserrat Jiménez Molina Segona TA / JGL / CEC PSC-CP 

Josep Martínez Valencia Tercer TA / JGL PSC-CP 

María Encarnación Rodrigo Morales Quarta TA / JGL PSC-CP 

Iván Sanz Pérez Cinquè TA / JGL PSC-CP 

Antonio García Barba  PSC-CP 

María José Granados Martínez  PSC-CP 

María José Infante Guardamuro  PSC-CP 

Antonio Rodríguez Yáñez  PSC-CP 

Nerea García Guerrero  TFB 

José Manuel López Deiros CEC TFB 

Ana María Salud Luque Martos  TFB 

María Pilar Paz Sierra  TFB 

Juan José Barcala Bugallo CEC C’s 

Amalia Frutos López  C’s 

Roberto Castillo Ureña CEC ERC-AM 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l’Ajuntament. 

Clau:  

CEC: Comissió Especial de Comptes.  

JGL: Junta de Govern Local.  

TA: Tinent o tinenta d’alcalde. 

c) Òrgans complementaris 

Com a principals òrgans complementaris, l’Ajuntament tenia constituïts els següents: 

 

• La Comissió Especial de Comptes:4 presidida per l’alcaldessa (o el membre de la corpo-

ració en qui delegués) i de la qual formaven part els representants de tots els grups po-

 

 

4. Definida en el Reglament orgànic municipal com a òrgan bàsic. 
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lítics municipals. La seva composició s’estableix de manera que tots els grups municipals 

tenen un representant, amb presa d’acords pel sistema de vot ponderat. 

La Comissió Informativa de Serveis Centrals i Economia es constitueix com a Comis-

sió Especial de Comptes, a l’efecte d’exercir les funcions d’aquesta comissió quan li 

pertoqui. 

 

• Quatre comissions informatives de caràcter permanent, presidides per l’alcaldessa (o el 

membre de la corporació en qui delegués) i amb la representació proporcional de tots 

els grups municipals: 

 

• Alcaldia – Presidència 

• Serveis Centrals i Economia 

• Acció comunitària inclusiva 

• Dret a la ciutat i Agenda urbana 

d) Control intern  

D’acord amb la normativa, són funcions públiques necessàries en tots els ens locals les de 

secretaria, de control i fiscalització interna de la gestió economicofinancera i pressupostària, 

i de comptabilitat, tresoreria i recaptació. 

Aquestes funcions, llevat de les excepcions expressament previstes, han de ser exercides 

per funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional –d’acord amb 

els límits de població, de pressupost i altres circumstàncies establertes per la normativa– 

als quals correspon ocupar els llocs de treball de Secretaria, Intervenció i Tresoreria. 

 

En el quadre següent es mostren els llocs de treball de l’Ajuntament que en el 2020 estaven 

reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional: 

Quadre 3. Llocs de treball i places reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional a 31 de 

desembre del 2020 

Lloc de 

treball Subescala Grup 

Nivell comple-

ment de destí 

Nombre 

de places 

Places 

vacants* 

Secretaria Secretaria, categoria d’entrada A1 30 1 1 

Intervenció Intervenció tresoreria, categoria d’entrada A1 30 1 1 

Tresoreria Intervenció tresoreria A1 26 1 1 

Font: Elaboració pròpia a partir de la plantilla de personal i la relació de llocs de treball de l’Ajuntament per al 

2020, publicada el 15 de gener del 2020 en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i altra informació 

facilitada per l’Ajuntament. 

* Places que no estaven ocupades per funcionaris amb habilitació de caràcter nacional. En el cas de Badia del 

Vallès estaven ocupades de forma interina per funcionaris de la corporació. 
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El lloc de Secretaria està classificat de classe segona i, per tant, està reservat a personal 

de l’escala de funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional que 

pertanyi a la subescala de Secretaria, categoria d’entrada. Per resolució del 13 de gener 

del 2020, de la Direcció General d’Administració Local, aquest lloc de treball estava cobert 

mitjançant un nomenament interí. La persona que l’ocupava va prendre possessió el 3 de 

febrer del 2020. 

 

El lloc d’Intervenció, de classe segona, està reservat a personal de l’escala de funcionaris 

d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional que pertanyi a la subescala 

d’intervenció tresoreria, categoria d’entrada. Per resolució de l’1 de febrer del 2020, de la 

Direcció General d’Administració Local, aquest lloc de treball estava cobert mitjançant un 

nomenament interí. La persona que l’ocupava va prendre possessió el 10 de febrer del 

2020. 

 

El lloc de Tresoreria, també reservat a personal de l’escala de funcionaris d’Administra-

ció local amb habilitació de caràcter nacional que pertanyi a la subescala d’Intervenció 

tresoreria, ha estat ocupat per diverses persones mitjançant nomenaments interins; 

concretament, fins al 31 de gener del 2020, entre l’1 de juliol i el 12 d’octubre i entre el 19 

d’octubre i el 31 de desembre. La resta de períodes de l’any 2020 la plaça no va estar 

coberta. 

Les tres places es van incloure en la Resolució del 30 d’octubre del 2020, de la Direcció 

General de la Funció Pública, per la qual es convocava concurs unitari de provisió de llocs 

de treball reservats a funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter 

nacional. 

2. FISCALITZACIÓ REALITZADA 

2.1. APROVACIÓ I RETIMENT DE COMPTES 

En el Ple de l’Ajuntament del 21 de juliol del 2021 es va aprovar definitivament el Compte 

general de l’Ajuntament de Badia del Vallès corresponent a l’exercici 2020, després que 

s’haguessin realitzat tots els tràmits preceptius, i el 15 d’octubre del 2021 va ser presentat a 

la Sindicatura. Per tant, l’Ajuntament va aprovar el Compte dins el termini fixat per la 

normativa, abans de l’1 d’octubre del 2021, i el va trametre a la Sindicatura dins del termini 

establert per la normativa, que finalitzava el 15 d’octubre del 2021. 
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A continuació hi ha l’enllaç per accedir als comptes i estats que integren els comptes 

anuals de l’Ajuntament i també l’enllaç per poder disposar de la part descriptiva de la seva 

Memòria: 

 

Comptes i estats del Compte general, exercici 2020 

Memòria, exercici 2020 

2.2. INFORMACIÓ COMPTABLE PRESSUPOSTÀRIA 

En els apartats següents s’analitza la informació comptable pressupostària que es va pre-

sentar en l’Estat de liquidació del pressupost, l’agrupació de pressupostos tancats i l’Estat 

del romanent de tresoreria. 

2.2.1. Estat de liquidació del pressupost 

L’Estat de liquidació del pressupost conté el pressupost inicialment aprovat, les modifica-

cions pressupostàries, la liquidació del pressupost d’ingressos, la liquidació del pressupost 

de despeses i el resultat pressupostari. 

2.2.1.1. Pressupost inicial i modificacions 

El Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment el pressupost general de l’entitat per a l’exercici 

2020 el 3 de desembre del 2019 i, atès que durant el termini d’exposició pública no s’hi va 

presentar cap al·legació, va quedar aprovat definitivament el 31 de desembre del 2019. El 

pressupost definitiu es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 15 de 

gener del 2020. 

El pressupost de l’exercici 2020 presentava una previsió d’ingressos total de 12,43 M€ i uns 

crèdits pressupostaris de despeses per un total de 12,43 M€. 

 

Pel que fa a les modificacions de crèdit, durant l’exercici 2020 es van aprovar trenta-cinc 

expedients de modificació que van suposar un increment total net dels crèdits de despeses 

d’1,37 M€. En el quadre següent es mostren, per capítols, les previsions i els crèdits inicials, 

les modificacions incorporades en els estats d’ingressos i de despeses i les previsions 

definitives i els crèdits definitius de l’exercici:  

https://expedients.sindicatura.cat/PDFS/2020_matriu/n/ca/08904.PDF
https://expedients.sindicatura.cat/pdf/pdfmemo/2020_matriu/P0831200A_2020_NOR_memoria.pdf
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Quadre 4. Pressupost inicial i pressupost definitiu 

Capítol d’ingressos Previsions inicials Modificacions Previsions definitives 

1. Impostos directes 2.255.000,00 0,00 2.255.000,00 

2. Impostos indirectes 4.000,00 0,00 4.000,00 

3. Taxes i altres ingressos 2.102.600,00 53.483,16 2.156.083,16 

4. Transferències corrents 6.853.013,14 751.508,07 7.604.521,21 

5. Ingressos patrimonials 1.220.000,00 0,00 1.220.000,00 

6. Alienació d’inversions reals 0,00 0,00 0,00 

7. Transferències de capital 0,00 344.330,02 344.330,02 

8. Actius financers 0,00 224.595,32 224.595,32 

9. Passius financers 0,00 0,00 0,00 

Total 12.434.613,14 1.373.916,57 13.808.529,71 
 

Capítol de despeses Crèdits inicials Modificacions Crèdits definitius 

1. Despeses de personal 5.720.395,12 571.230,38 6.291.625,50 

2. Despeses de béns corrents i serveis 5.093.108,91 361.328,69 5.454.437,60 

3. Despeses financeres 28.500,00 (13.500,20) 14.999,80 

4. Transferències corrents 1.452.612,53 67.970,93 1.520.583,46 

5. Fons de contingència 106.996,58 (106.996,58) 0,00 

6. Inversions reals 0,00 493.883,35 493.883,35 

7. Transferències de capital 0,00 0,00 0,00 

8. Actius financers 0,00 0,00 0,00 

9. Passius financers 33.000,00 0,00 33.000,00 

Total 12.434.613,14 1.373.916,57 13.808.529,71 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l’exercici 2020 de l’Ajuntament. 

 

El resum de les fonts de finançament de les modificacions incorporades en el 2020 i la clas-

sificació per capítol de despeses i per tipus de modificació, es mostren, respectivament, en 

els dos quadres següents: 

Quadre 5. Finançament de les modificacions de crèdit 

Font de finançament 

Transferències de crèdit Incorporació 

de romanents 

de crèdit 

Crèdits 

generats per 

ingressos 

Total 

modificacions Positives Negatives 

Romanent de tresoreria per a despeses 

generals 0,00 0,00 221.118,26 0,00 221.118,26 

Romanent de tresoreria per a despeses amb 

finançament afectat 

0,00 0,00 3.477,06 0,00 3.477,06 

Nous o majors ingressos 0,00 0,00 608.434,33 540.886,92 1.149.321,25 

Transferències de crèdits  1.206.668,37 (1.206.668,37) 0,00 0,00 0,00 

Total 1.206.668,37 (1.206.668,37) 833.029,65 540.886,92 1.373.916,57 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades dels expedients de modificacions de crèdit de l’exercici 2020 facilitats per l’Ajuntament. 

L’origen de les modificacions pressupostàries finançades amb nous o majors ingressos, 

radica en l’augment de les subvencions rebudes previstes per l’Ajuntament. La composició 

d’aquestes subvencions, segons la seva procedència, és la següent: 
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Quadre 6. Modificacions de crèdit finançades amb nous o majors ingressos 

Capítol  Augment dels ingressos 

   

3. Taxes i altres ingressos 53.483,16 

D’aportacions de persones físiques o jurídiques 53.483,16 
   

4. Transferències corrents 751.508,07 

De l’Estat 10.542,61 

De la Generalitat de Catalunya 354.216,11 

De la Diputació de Barcelona 231.756,00 

De l’Àrea Metropolitana de Barcelona 154.993,35 
   

7. Transferències de capital 344.330,02 

De la Generalitat de Catalunya 7.315,31 

De la Diputació de Barcelona 273.120,95 

De l’Àrea Metropolitana de Barcelona 63.893,76 
   

Total 1.149.321,25 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l’exercici 2020 de l’Ajuntament. 

De les modificacions finançades amb nous o majors ingressos, per 1.149.321 €, 74.826 € cor-

responien a majors ingressos que havien estat totalment reconeguts i cobrats i 1.074.495 € 

provenien de nous ingressos. D’aquest darrer import, 878.772 € van ser reconeguts i cobrats 

i de la resta, 195.723 €, només es disposava del compromís d’ingrés. 

El resum de les modificacions de crèdit per capítols de despeses i per tipus de modificació 

es mostra en el quadre següent: 

Quadre 7. Modificacions de crèdits del pressupost de despeses 

Capítol 

Transferències de crèdit Incorporació 

de romanents 

de crèdit 

Crèdits 

generats per 

ingressos 

Total  

modificacions Positives Negatives 

1. Despeses de personal 600.496,28 (491.286,21) 248.273,78 213.746,53 571.230,38 

2. Despeses corrents béns i serveis 475.509,10 (544.693,32) 199.691,98 230.820,93 361.328,69 

3. Despeses financeres 0,00 (13.500,20) 0,00 0,00 (13.500,20) 

4. Transferències corrents 105.662,99 (50.192,06) 0,00 12.500,00 67.970,93 

5. Fons de contingència. 0,00 (106.996,58) 0,00 0,00 (106.996,58) 

6. Inversions reals 25.000,00 0,00 385.063,89 83.819,46 493.883,35 

7. Transferències de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8. Actius financers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9. Passius financers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 1.206.668,37 (1.206.668,37) 833.029,65 540.886,92 1.373.916,57 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l’exercici 2020 de l’Ajuntament. 

[...]5  

 

 

5. Paràgraf eliminat arran de les al·legacions rebudes. 
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2.2.1.2. Liquidació del pressupost d’ingressos 

La liquidació del pressupost d’ingressos de l’exercici 2020, desglossada per capítols i 

pels conceptes més significatius inclosos en cada capítol, es resumeix en el quadre 

següent: 

Quadre 8. Liquidació del pressupost d’ingressos a 31 de desembre del 2020 

Capítol/concepte 

Previsions 

definitives 

Drets 

reconeguts 

Drets 

anul·lats 

Drets 

reconeguts 

nets 

Recaptació 

neta 

Drets 

pendents de 

cobrament 

1. Impostos directes 2.255.000,00 2.223.659,03 10.705,87 2.212.953,16 1.952.068,81 260.884,35 

- IBI 1.435.000,00 1.394.474,09 1.888,14 1.392.585,95 1.278.837,59 113.748,36 

- IVTM 620.000,00 604.297,58 7.854,94 596.442,64 481.513,26 114.929,38 

- IVTNU 140.000,00 165.015,65 962,79 164.052,86 144.900,18 19.152,68 

- IAE 60.000,00 59.871,71 0,00 59.871,71 46.817,78 13.053,93 

2. Impostos indirectes 4.000,00 30.573,73 27.554,62 3.019,11 2.716,12 302,99 

- ICIO 4.000,00 30.573,73 27.554,62 3.019,11 2.716,12 302,99 

3. Taxes i altres ingressos 2.156.083,16 1.705.784,10 47.765,91 1.658.018,19 1.429.885,53 228.132,66 

- Taxa clavegueram 22.700,00 22.916,37 34,66 22.881,71 20.119,35 2.762,36 

- Taxa gestió residus 466.000,00 469.985,86 437,10 469.548,76 409.180,27 60.368,49 

- Taxa recollida selectiva 115.000,00 122.566,53 2.017,20 120.549,33 87.004,53 33.544,80 

- Taxa quotes abonats instal·lació 

municipal 680.000,00 338.670,30 421,53 338.248,77 317.072,51 21.176,26 

- Assegurança usuaris instal·lació 

municipal 16.000,00 17.475,36 21,30 17.454,06 17.454,06 0,00 

- Taxa lloguers instal·lació 

municipal 4.500,00 33.892,26 0,00 33.892,26 32.765,13 1.127,13 

- Taxa quotes instal·lació 

municipal 120.000,00 40.850,27 10.251,74 30.598,53 30.598,53 0,00 

- Taxa no usuaris instal·lació 

municipal 25.000,00 17.323,06 0,00 17.323,06 17.323,06 0,00 

- Taxa mercat municipal 205.000,00 203.222,90 5.952,46 197.270,44 172.362,43 24.908,01 

- Taxa retirada de vehicles 17.000,00 21.020,52 243,80 20.776,72 20.776,72 0,00 

- Taxa aprofitament especial 

domini públic 93.000,00 92.800,44 0,00 92.800,44 77.183,11 15.617,33 

- Taxa ocupació sol, vol i subsol 13.000,00 16.786,55 0,00 16.786,55 16.786,55 0,00 

- Taxa ocupació via pública i altres 40.000,00 21.098,65 409,86 20.688,79 11.916,79 8.772,00 

- Altres preus públics, pàrquing 44.400,00 37.661,16 0,00 37.661,16 36.446,93 1.214,23 

- Multes 100.000,00 84.980,00 19.910,00 65.070,00 19.740,00 45.330,00 

- Interessos demora ORGT 20.000,00 17.502,98 580,48 19.922,50 16.732,18 190,32 

- Altres ingressos diversos 60.183,16 67.889,96 440,92 67.449,04 66.800,19 648,85 

- Resta de taxes i altres ingressos 114.300,00 79.140,93 7.044,86 72.096,07 59.623,19 12.472,88 

.../... 
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Capítol/concepte 

Previsions 

definitives 

Drets 

reconeguts 

Drets 

anul·lats 

Drets 

reconeguts 

nets 

Recaptació 

neta 

Drets 

pendents de 

cobrament 

4. Transferències corrents 7.604.521,21 7.944.637,53 13.473,99 7.931.163,54 7.931.163,54 0,00 

- Participació en ingressos de l’Estat 3.033.093,61 3.229.594,81 0,00 3.229.594,81 3.229.594,81 0,00 

- Generalitat – Llei 23/2015 3.008.118,24 3.008.118,24 0,00 3.008.118,24 3.008.118,24 0,00 

- Generalitat – Fons de Cooperació 

Local de Catalunya 162.000,00 186.751,33 0,00 186.751,33 186.751,33 0,00 

- Contracte programa amb la 

Generalitat de Catalunya 521.828,52 664.237,79 0,00 664.237,79 664.237,79 0,00 

- Servei d’Ocupació de Catalunya 299.136,11 210.684,78 2.146,91 208.537,87 208.537,87 0,00 

- Diputació de Barcelona 375.821,38 394.377,30 1.044,00 393.333,30 393.333,30 0,00 

- Àrea Metropolitana de Barcelona 154.993,35 162.606,95 0,00 162.606,95 162.606,95 0,00 

- Resta de transferències corrents 49.530,00 88.266,33 10.283,08 77.983,25 77.983,25 0,00 

5. Ingressos patrimonials 1.220.000,00 1.010.497,94 25.416,38 985.081,56 902.009,67 83.071,89 

- Rendes de béns immobles 800.000,00 615.073,29 522,33 614.550,96 567.968,69 46.582,27 

- Productes de concessions 420.000,00 395.424,65 24.894,05 370.530,60 334.040,98 36.489,62 

7. Transferències de capital 344.330,02 983.695,41 6.456,00 977.239,41 977.239,41 0,00 

- Generalitat de Catalunya 7.315,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- Diputació de Barcelona 273.120,95 642.108,15 6.456,00 635.652,15 635.652,15 0,00 

- Àrea Metropolitana de Barcelona 63.893,76 341.587,26 0,00 341.587,26 341.587,26 0,00 

8. Actius financers 224.595,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- Romanent de tresoreria* 224.595,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total liquidació d’ingressos 13.808.529,71 13.898.847,74 131.372,77 13.767.474,97 13.195.083,08 572.391,89 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l’exercici 2020 de l’Ajuntament. 

* En aquest concepte no s’ha de reconèixer cap dret, atès que s’utilitza només per equilibrar les modificacions de crèdit finançades amb 

l’excés de finançament afectat. 

Atesa la diferent naturalesa dels drets, la descripció i l’anàlisi dels ingressos mostrats en el 

quadre anterior s’efectua en quatre grans grups: Drets per tributs i altres ingressos de dret 

públic (capítols 1, 2 i 3), Drets per transferències i subvencions corrents (capítol 4), Drets 

per ingressos patrimonials (capítol 5) i Drets per transferències i subvencions de capital 

(capítol 7). 

A) Drets per tributs i altres ingressos de dret públic (capítols 1, 2 i 3) 

L’Ajuntament ha delegat la gestió i recaptació de bona part dels seus tributs, en favor de la 

Diputació de Barcelona que el porta a terme a través de l’Organisme de Gestió Tributària 

(ORGT). La delegació de funcions es va aprovar mitjançant acords plenaris en què s’espe-

cifiquen les facultats de gestió, inspecció i recaptació delegades. 

En l’Acord del Ple del 30 d’octubre del 2018 es detallen les funcions delegades sobre els 

impostos i taxes que hi consten. Aquest acord confirma i ratifica la delegació de funcions 
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aprovada per l’Ajuntament amb anterioritat a aquesta data, i completa i concreta en allò que 

cal dels acords subscrits els anys 2003, 2012 i 2016. Les competències delegades a la 

Diputació de Barcelona són bastant àmplies, i abasten, entre altres aspectes, la liquidació, 

la recaptació de deutes tant en període voluntari com executiu, la resolució de recursos i la 

devolució d’ingressos indeguts. 

 

En resum, la situació de la gestió recaptatòria durant l’exercici 2020 va ser la següent: 

• En els capítols 1 i 2, tots els tributs, Impost sobre béns immobles (IBI), Impost sobre 

vehicles de tracció mecànica (IVTM), Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de 

naturalesa urbana (IIVTNU), Impost sobre activitats econòmiques (IAE) i Impost sobre 

construccions, instal·lacions i obres (ICIO), van ser gestionats per l’ORGT. 

• En el capítol 3, totes les taxes i multes estaven delegades excepte les taxes per serveis 

esportius i ús d’instal·lacions esportives. 

 

Els moviments enregistrats en la liquidació del pressupost, d ’exercicis tancats i de l’exer-

cici corrent, i els saldos pressupostaris pendents de cobrament que el 31 de desembre 

del 2020 constaven en concepte d’ingressos tributaris, es mostren en el quadre següent. 

Es desglossa la part dels tributs municipals i altres ingressos de dret públic liquidats 

en l’any 2020 que va ser gestionada per l’ORGT i la part que va ser gestionada per 

l’Ajuntament: 

Quadre 9. Evolució i situació al tancament del 2020 dels drets enregistrats per ingressos tributaris i 

altres ingressos de dret públic 

Moviment dels drets per ingressos 

tributaris i altres ingressos de dret 

públic 

Capítol 1. 

Impostos 

directes 

Capítol 2. 

Impostos 

indirectes 

Capítol 3. 

Taxes i altres 

ingressos 

Total 

capítols  

1, 2 i 3 

En gestió 

recaptació a 

l’ORGT 

En gestió 

recaptació a 

l’Ajuntament 

Exercicis tancats       

Drets pendents inicials 473.013,08 3.364,61 739.035,29 1.215.412,98 1.066.587,26 148.825,72 

Modificacions saldo inicial 71,30 0,00 2.279,77 2.351,07 2.254,71 96,36 

Drets anul·lats i cancel·lats 4.230,20 0,00 102.934,87 107.165,07 105.679,37 1.485,70 

Drets cobrats d’exercicis tancats 134.423,00 2.034,66 212.475,89 348.933,55 281.350,51 67.583,04 

Pendent d’exercicis tancats 334.431,18 1.329,95 425.904,30 761.665,43 681.812,09 79.853,34 

Exercici corrent       

Drets reconeguts 2.223.659,03 30.573,73 1.705.784,10 3.960.016,86 3.285.579,30 674.437,56 

Drets anul·lats i cancel·lats 10.705,87 27.554,62 47.765,91 86.026,40 73.070,83 12.955,57 

Drets cobrats de l’exercici corrent 1.952.068,81 2.716,12 1.429.885,53 3.384.670,46 2.780.271,78 604.398,68 

Pendent de l’exercici corrent 260.884,35 302,99 228.132,66 489.320,00 432.236,69 57.083,31 

Total pendent a 31.12.2020 595.315,53 1.632,94 654.036,96 1.250.985,43 1.114.048,78 136.936,65 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l’Ajuntament i per l’ORGT. 
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Pel que fa als aspectes comptables, l’Ajuntament comptabilitza els lliuraments periò-

dics de fons rebuts per l’ORGT a compte de la gestió recaptatòria en el subcompte 

Ingressos pendents d’aplicació, comptes restringits de recaptació, dins el compte de 

caràcter creditor Cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva. Al final de cada 

mes, un cop obtinguda la informació –directament de l’ORGT o bé mitjançant l’accés a 

les seves bases de dades– i a través de les aplicacions informàtiques específiques de 

què disposa, l’Ajuntament fa els assentaments pertinents per reflectir en la liquidació del 

pressupost, de l’exercici corrent i d’exercicis tancats, la gestió tributària i recaptatòria 

efectuada. 

 

Les dades enregistrades per l’Ajuntament han estat conciliades amb la informació rebuda 

de l’ORGT sense que s’hagin detectat diferències significatives. 

 

Quant a les multes de trànsit, el reconeixement dels ingressos s’efectua segons la Instrucció 

del model normal de comptabilitat local, aprovada per l’Ordre HAP/1781/2013, del 20 de 

setembre (ICAL), quan es recapten les multes o quan en l’ens que tingui atribuïda la potestat 

per la seva imposició neixi el dret a cobrar-les. Per tant, quan l’ORGT notifica la multa, 

carrega el fitxer amb les dades que comunica a l’Ajuntament per enregistrar el reconei-

xement dels drets. 

El municipi de Badia del Vallès té una capacitat fiscal reduïda. Pel que fa a l’IBI, les bases 

cadastrals dels habitatges del municipi de Badia del Vallès són molt baixes, ja que els 

habitatges tenen la catalogació de protecció oficial.  

Respecte de l’IAE, el municipi no té zones d’activitat econòmica que permetin la loca-

lització d’activitats que per l’import net de la xifra de negocis estiguin exemptes de l’Impost 

esmentat. 

B) Drets per transferències i subvencions corrents (capítol 4) 

En el quadre següent es reflecteixen els moviments enregistrats en la liquidació del pres-

supost, d’exercicis tancats i de l’exercici corrent, i els saldos pressupostaris pendents de 

cobrament que el 31 de desembre del 2020 constaven en concepte de transferències 

corrents: 
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Quadre 10. Evolució i situació al tancament del 2020 dels drets enregistrats per transferències corrents 

Moviment dels drets per transferències 

Participació en 

els tributs de 

l’Estat 

Finançament 

de serveis no 

obligatoris 

Altres 

subvencions 

corrents 

Total 

transferències 

corrents 

Exercicis tancats     

Drets pendents inicials 0,00 0,00 242.781,37 242.781,37 

Modificacions saldo inicial 0,00 0,00 0,00 0,00 

Drets anul·lats i cancel·lats 0,00 0,00 6.023,98 6.023,98 

Drets cobrats d’exercicis tancats 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pendent d’exercicis tancats 0,00 0,00 236.757,39 236.757,39 

Exercici corrent     

Drets reconeguts 3.229.594,81 3.008.118,24 1.693.450,49 7.931.163,54 

Drets anul·lats i cancel·lats 0,00 0,00 0,00 0,00 

Drets cobrats de l’exercici corrent 3.229.594,81 3.008.118,24 1.693.450,49 7.931.163,54 

Pendent de l’exercici corrent 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total pendent a 31.12.2020 0,00 0,00 236.757,39 236.757,39 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l’exercici 2020 de l’Ajuntament. 

A continuació es fa una breu descripció dels conceptes més significatius que fan referència 

a les transferències corrents: 

 

• Participació dels municipis en els tributs de l’Estat (PMTE) 

 

Els drets reconeguts en l’exercici corresponents a les bestretes mensuals lliurades pel 

Ministeri d’Hisenda a compte de la PMTE referida a l’any 2020 va ser per un total de 

3.117.935 €. També es van reconèixer 111.660 € que feien referència a la liquidació defi-

nitiva de la PMTE de l’exercici 2018 (a favor de l’Ajuntament). 

• Finançament dels serveis no obligatoris 

 

D’acord amb la Llei 1/1994, del 22 de febrer, de creació del municipi de Badia del Vallès 

la Generalitat finançarà per un termini de deu anys els serveis no obligatoris. La Llei 

4/2000, del 26 de maig, de mesures fiscals i administratives, va modificar la llei esme-

nada i va actualitzar el finançament a l’IPC. Per al 2005 i el 2006 es va establir el finan-

çament en les respectives lleis de pressupostos. El 31 de juliol del 2007 se signà el 

conveni entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Badia del Vallès relatiu a la 

pròrroga del sistema de finançament regulat en la Llei de creació del municipi de Badia 

del Vallès. Aquest conveni fixava quotes anuals a partir del 2007 i fins al 2018 de forma 

decreixent. 

La Llei 23/2015, del 29 de juliol, del règim transitori del finançament específic del municipi 

de Badia del Vallès, va establir la quantia de finançament en 3,01 M€. Aquesta quantia 
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era mínima per als anys 2015-2019 i prorrogable anualment fins que no s’acordés un 

sistema de finançament definitiu.6 

 

• Altres subvencions corrents 

 

En el quadre següent es mostra l’evolució i la situació al tancament del 2020 dels drets 

enregistrats per les altres subvencions corrents segons l’òrgan atorgant: 

Quadre 11. Evolució i situació al tancament del 2020 dels drets enregistrats per altres subvencions 

corrents 

Moviment dels drets per 

transferències 

Altres 

subvencions 

de l’Estat* 

Altres 

subvencions de 

la Generalitat* Diputació 

Àrea  

Metro-

politana Altres 

Total altres 

subvencions 

corrents 

Exercicis tancats       

Drets pendents inicials 0,00 183.422,64 59.358,73 0,00 0,00 242.781,37 

Modificacions saldo inicial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Drets anul·lats i cancel·lats 0,00 6.023,98 0,00 0,00 0,00 6.023,98 

Drets cobrats d’exercicis tancats 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pendent d’exercicis tancats 0,00 177.398,66 59.358,73 0,00 0,00 236.757,39 

Exercici corrent       

Drets reconeguts 2.563,40 1.128.946,84 393.333,30 162.606,95 6.000,00 1.693.450,49 

Drets anul·lats i cancel·lats 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Drets cobrats de l’exercici corrent 2.563,40 1.128.946,84 393.333,30 162.606,95 6.000,00 1.693.450,49 

Pendent de l’exercici corrent 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total pendent a 31.12.2020 0,00 177.398,66 59.358,73 0,00 0,00 236.757,39 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l’exercici 2020 de l’Ajuntament. 

* No s’inclouen les transferències corresponents a la PMTE ni les establertes per la Llei 23/2015, de finançament específic de 

Badia del Vallès. 

 

La revisió dels saldos de subvencions rebudes s’ha fet mitjançant una circularització a 

les entitats referides en el quadre anterior: Generalitat de Catalunya, Diputació de Barce-

lona, Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i Consell Comarcal del Vallès Oriental. S’han 

detectat diferències significatives pel que fa a les subvencions rebudes enregistrades 

dins dels exercicis tancats (vegeu l’observació a d’aquest mateix apartat). 

C) Drets per ingressos patrimonials (capítol 5) 

Els moviments enregistrats en la liquidació del pressupost d’exercicis tancats i de l’exercici 

corrent, i els saldos pressupostaris pendents de cobrament que constaven el 31 de desem-

bre del 2020 en concepte d’ingressos patrimonials es mostren en el quadre següent: 

 

 

6. A la data de redacció d’aquest informe (setembre del 2022) encara no hi havia l’acord d’un sistema de finan-

çament definitiu per a l’Ajuntament de Badia del Vallès. 
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Quadre 12. Evolució i situació al tancament del 2020 dels drets enregistrats per ingressos patrimonials 

Moviment dels drets per ingressos 

patrimonials 

Rendes de béns 

immobles 

SOREA. Cànon 

de concessió 

Productes d’altres 

concessions 

Total ingressos 

patrimonials (capítol 5) 

Exercicis tancats     

Drets pendents inicials 223.131,00 83.233,76 121.078,16 427.442,92 

Modificacions saldo inicial 0,00 0,00 0,00 0,00 

Drets anul·lats i cancel·lats 6.099,56 68.711,78 586,80 75.398,14 

Drets cobrats d’exercicis tancats 54.439,05 0,00 54.371,60 108.810,65 

Pendent d’exercicis tancats 162.592,39 14.521,98 66.119,76 243.234,13 

Exercici corrent     

Drets reconeguts  615.073,29 0,00 395.424,65 1.010.497,94 

Drets anul·lats i cancel·lats 522.33 0,00 24.894,05 25.416,38 

Drets cobrats de l’exercici corrent 567.968,69 0,00 334.040,98 902.009,67 

Pendent de l’exercici corrent 46.582,27 0,00 36.489,62 83.071,89 

Total pendent a 31.12.2020 209.174,66 14.521,98 102.609,38 326.306,02 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l’exercici 2020 de l’Ajuntament. 

 

A continuació es fa un breu comentari dels conceptes més significatius: 

 

• Rendes de béns immobles 

 

A continuació es mostra l’antiguitat dels drets cobrats i dels pendents de cobrament de 

les rendes de béns immobles, bàsicament de locals comercials, corresponent a exercicis 

tancats: 

Quadre 13. Antiguitat del saldo per drets d’exercicis tancats en concepte de rendes de béns immobles 

Moviment dels drets per rendes de béns immobles 2016 i anteriors 2017 2018 2019 Total 

Drets pendents inicials 132.348,80 30.099,71 10.899,39 49.783,10 223.131,00 

Modificacions saldo inicial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Drets anul·lats i cancel·lats 198,20 0,00 0,00 5.901,36 6.099,56 

Drets cobrats d’exercicis tancats 19.281,78 12.710,11 2.107,74 20.339,42 54.439,05 

Pendent a 31.12.2020 d’exercicis tancats 112.868,82 17.389,60 8.791,65 23.542,32 162.592,39 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l’exercici 2020 de l’Ajuntament. 

 

Del total de drets pendents de cobrament d’exercicis tancats, el 69,4% tenien una anti-

guitat superior a quatre anys (vegeu l’estimació en l’apartat 2.2.3.5). 

• Cànon de concessió de SOREA 

 

Els drets pendents inicials d’exercicis tancats de 83.234 € corresponien a drets pendents 

de cobrament pel cànon de concessió de SOREA enregistrats els anys 2015 i 2016. Tots 

aquests drets ja havien estat cobrats en anys anteriors. Els anys 2015 i 2016 l’Ajuntament 

tenia comptabilitzats de forma duplicada 83.234 €, dels quals va cancel·lar 68.712 €. 

L’Ajuntament també hauria d’haver cancel·lat els drets pendents de cobrament de 

14.522 € enregistrats el 2016 i que també estaven reconeguts de forma duplicada. 
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D) Drets per transferències i subvencions de capital (capítol 7) 

Els moviments enregistrats en la liquidació del pressupost –d’exercicis tancats i de l’exercici 

corrent– i els saldos pressupostaris pendents de cobrament que el 31 de desembre del 2020 

constaven en concepte de transferències de capital, es mostren en el quadre següent: 

Quadre 14. Evolució i situació al tancament del 2020 dels drets enregistrats per transferències de capital 

Moviment dels drets per transferències Generalitat Diputació AMB Total transferències de capital 

Exercicis tancats     

Drets pendents inicials 37.967,63 0,00 0,00 37.967,63 

Modificacions saldo inicial 0,00 0,00 0,00 0,00 

Drets anul·lats i cancel·lats 0,00 0,00 0,00 0,00 

Drets cobrats d’exercicis tancats 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pendent d’exercicis tancats 37.967,63 0,00 0,00 37.967,63 

Exercici corrent     

Drets reconeguts 0,00 635.652,15 341.587,26 977.239,41 

Drets anul·lats i cancel·lats 0,00 0,00 0,00 0,00 

Drets cobrats de l’exercici corrent 0,00 635.652,15 341.587,26 977.239,41 

Pendent de l’exercici corrent 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total pendent a 31.12.2020 37.967,63 0,00 0,00 37.967,63 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l’exercici 2020 de l’Ajuntament. 

La revisió de les transferències de capital rebudes també s’ha fet mitjançant una circularit-

zació a la Generalitat de Catalunya, a la Diputació de Barcelona, i a l’AMB. Igual que en el 

cas de les transferències corrents s’han detectat diferències significatives pel que fa a les 

subvencions rebudes enregistrades dins dels exercicis tancats (vegeu l’observació a, 

d’aquest mateix apartat). 

Resultat de la revisió 

De la revisió realitzada sobre la liquidació del pressupost d’ingressos i sobre els drets pres-

supostaris pendents de cobrament d’exercicis tancats cal posar de manifest les obser-

vacions següents: 

a) Reconeixement dels drets enregistrats per altres subvencions corrents i 

transferències de capital 

D’acord amb la ICAL i amb les mateixes Bases d’execució del pressupost de l’Ajuntament 

els drets per transferències i subvencions s’han de reconèixer, en general, quan se n’hagi 

fet efectiu el cobrament, o bé abans, si l’ens beneficiari coneix amb certesa que l’ens ator-

gant ha dictat l’acte de reconeixement de l’obligació correlativa. 

 

L’Ajuntament, tot i que per a l’exercici 2020 ja va aplicar aquest criteri, no ho feia en anys 

anteriors. En la revisió efectuada, amb les dades facilitades pels ens atorgants de subven-
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cions a l’Ajuntament, s’ha comprovat que determinades subvencions d’anys anteriors van 

ser reconegudes per l’Ajuntament abans que l’ens atorgant dictés l’acte de reconeixement 

de l’obligació correlativa. 

 

Pel que fa a les subvencions rebudes enregistrades com a ingrés en exercicis tancats, en el 

quadre següent es reflecteixen els imports enregistrats indegudament com a drets reco-

neguts d’exercicis anteriors pendents de cobrament per haver aplicat un criteri de reconei-

xement temporal indegut: 

Quadre 15. Imports enregistrats per haver aplicat un criteri de reconeixement indegut 

Concepte Drets reconeguts en exercicis anteriors 

   

Transferències corrents de la Generalitat  

Fons de Cooperació Local de Catalunya (205,69) 

PUOSC manteniment (44.706,59) 

Programa Formació d’oferta en àrees prioritàries 2016 (24.893,00) 

Altres subvencions corrents (101.280,84) 
   

Transferències corrents de la Diputació de Barcelona  

Subvencions medi ambient (1.621,00) 

Programes complementaris serveis socials bàsics (42.784,19) 

Serveis locals d’ocupació (3.294,00) 

Programa qualificació professional (6.312,54) 

Salut i sanitat pública (4.863,60) 

Esports (3.462,60) 

Comerç urbà (3.333,34) 
   

Total ingressos per transferències corrents (236.757,39) 

   

Transferències de capital de la Generalitat de Catalunya  

PUOSC Avinguda Burgos – carrer Oporto (37.967,73) 
   

Total ingressos per transferències de capital (37.967,73) 

Total drets reconeguts (274.725,12) 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 

Clau: PUOSC: Pla únic d’obres i serveis de Catalunya. 

Es proposa l’ajust a la baixa dels drets pendents de cobrament d’exercicis tancats per 

274.725 € que afecta l’Estat del romanent de tresoreria i l’epígraf Actiu corrent del Balanç. 

b) Reconeixement de drets per cànon de concessió de SOREA 

Un canvi en el criteri de comptabilització dels drets per cànon de concessió (vegeu el punt 

C anterior d’aquest apartat) va suposar el reconeixement dels drets i el seu cobrament de 

forma simultània i el registre duplicat dels drets reconeguts.  

 

L’Ajuntament ha anul·lat els drets duplicats corresponents reconeguts l’any 2015, el quart 

trimestre de l’any 2014 i els tres primers trimestres de l’any 2015. També hauria d’haver 

anul·lat, perquè estaven en la mateixa situació, els drets corresponents al quart trimestre de 

l’any 2015, enregistrats l’any 2016 per 14.522 €. 
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Es proposa l’ajust a la baixa dels drets pendents de cobrament d’exercicis tancats per import 

de 14.522 € que afecta l’Estat del romanent de tresoreria i l’epígraf Actiu corrent del Balanç. 

2.2.1.3. Liquidació del pressupost de despeses 

La liquidació del pressupost de despeses de l’exercici 2020, desglossada per articles o per 

conceptes més significatius inclosos en cada capítol, es resumeix en el quadre següent: 

Quadre 16. Liquidació del pressupost de despeses a 31 de desembre del 2020 

Capítol 

Crèdits 

definitius 

Despeses 

compromeses 

Obligacions 

reconegudes 

netes 

Pagaments 

realitzats 

Obligacions 

pendents de 

pagament  

1. Despeses de personal 6.291.625,50 6.062.590,33 6.062.590,33 5.995.380,55 67.209,78 

- Òrgans de govern i personal directiu 318.335,14 357.583,38 357.583,38 357.583,38 0,00 

- Personal eventual 90.224,96 92.095,88 92.095,88 92.095,88 0,00 

- Personal funcionari 2.423.441,01 2.487.661,50 2.487.661,50 2.487.661,50 0,00 

- Personal laboral 1.263.914,28 1.373.169,47 1.373.169,47 1.373.169,47 0,00 

- Altre personal 311.808,75 234.982,42 234.982,42 234.982,42 0,00 

- Incentius al rendiment 323.597,27 210.470,33 210.470,33 210.470,33 0,00 

- Quotes, prestacions i despeses socials 1.560.304,09 1.306.627,35 1.306.627,35 1.239.417,57 67.209,78 

2. Despeses corrents en béns i serveis 5.454.437,60 4.714.100,75 4.714.100,45 4.521.971,56 192.128,89 

- Arrendaments i cànons 135.815,88 95.517,60 95.517,60 91.728,24 3.789,36 

- Reparacions, manteniment i conservació 384.980,93 247.744,17 247.744,17 238.166,77 9.577,40 

- Material, subministraments i altres 4.933.239,79 4.370.694,58 4.370.694,58 4.191.932,45 178.762,13 

- Indemnitzacions per raó de servei 401,00 144,40 144,10 144,10 0,00 

3. Despeses financeres 14.999,80 13.748,20 13.748,20 13.748,20 0,00 

- Interessos demora i altres despeses financeres 14.999,80 13.748,20 13.748,20 13.748,20 0,00 

4. Transferències corrents 1.520.583,46 1.119.987,16 1.119.987,16 987.409,04 132.578,12 

- A l’AMB 405.500,00 406.743,09 406.743,09 312.067,25 94.675,84 

- Al Consell Comarcal del Vallès Occidental 487.554,52 329.309,69 329.309,69 329.309,69 0,00 

- A famílies i institucions sense finalitat de lucre 613.127,94 377.464,59 377.464,59 339.562,31 37.902,28 

- Resta de transferències corrents 14.401,00 6.469,79 6.469,79 6.469,79 0,00 

5. Fons de contingència i altres imprevistos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- Dotació al fons de contingència 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6. Inversions reals 493.883,35 412.137,36 412.137,36 360.037,35 52.100,01 

- Inversions a carrers del municipi 70.925,51 60.480,30 60.480,30 60.480,30 0,00 

- Terrenys i béns naturals 47.778,89 47.778,89 47.778,89 0,00 47.778,89 

- Edificis i altres construccions 173.710,29 173.135,55 173.135,55 173.135,55 0,00 

- Reposició en infraestructures per ventades 2014 46.594,83 44.704,01 44.704,01 44.704,01 0,00 

- Despeses en aplicacions informàtiques 29.365,67 29.365,11 29.365,11 29.365,11 0,00 

- Resta d’inversions reals 125.508,16 56.673,50 56.673,50 52.352,38 4.321,12 

9. Passius financers 33.000,00 32.868,36 32.868,36 32.868,36 0,00 

- Amortització de préstecs 33.000,00 32.868,36 32.868,36 32.868,36 0,00 

Total liquidació de despeses 13.808.529,71 12.355.432,16 12.355.431,86 11.911.415,06 444.016,80 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l’exercici 2020 de l’Ajuntament. 
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Atesa la diferent naturalesa de les obligacions, a continuació es fa una breu descripció dels 

elements més significatius dels diferents capítols del pressupost de despeses. 

A) Despeses de personal 

La plantilla de l’Ajuntament a 31 de desembre del 2020 i la seva variació respecte a l’any 

anterior es mostra en el quadre següent: 

Quadre 17. Plantilla de personal 

Tipologia 

Situació a 31.12.2019 Situació a 31.12.2020 Variació 

Places Vacants Places Vacants Places Vacants 

Personal eventual 2 0 2 0 0 0 

Personal funcionari amb habilitació nacional 3 3 3 3 0 0 

Personal funcionari d’administració general 19 9 23 12 4 3 

Personal funcionari d’administració especial 56 36 58 41 2 5 

Personal laboral 56 48 54 46 (2) (2) 

Total 136 96 140 102 4 6 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació lliurada per l’Ajuntament. 

Nota: Places vacants fa referència que no estan ocupades per funcionaris o per personal laboral fix tal com disposa la relació 

de llocs de treball. D’aquestes places vacants les ocupades ho son per personal interí o personal laboral temporal. 

En el quadre següent es mostra la distribució l’any 2020 de la plantilla de personal segons 

la tipologia i la relació jurídica, d’acord amb la informació lliurada per l’Ajuntament: 

Quadre 18. Distribució de la plantilla segons la tipologia i la relació jurídica amb l’Ajuntament 

Tipologia Nombre 

    

Personal eventual  2 
    

Personal funcionari de carrera  28 

D’administració general 11  

D’administració especial 17  
    

Personal funcionari interí  56 

D’habilitació nacional 3  

D’administració general 12  

D’administració especial 41  
    

Personal laboral  54 

Laboral fix 8  

Laboral temporal 46  
    

Total  140 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació lliurada per l’Ajuntament. 
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B) Despeses en béns corrents i serveis 

La distribució de les despeses en béns corrents i serveis entre els diferents conceptes es 

mostra en el quadre següent: 

Quadre 19. Despeses en béns corrents i serveis 

Concepte Obligacions reconegudes netes 

  

Arrendaments i cànons 95.517,60 
  

Reparació i conservació 247.744,17 
  

Material, subministrament i altres 4.370.694,58 

Serveis de professionals independents 74.620,53 

Transports 1.605,92 

Assegurances 90.066,40 

Publicitat, propaganda i relacions públiques 5.576,53 

Subministraments 824.169,98 

Comunicacions i altres serveis 3.332.028,72 

Tributs de caràcter local 42.626,50 
  

Indemnitzacions per raó de serveis 144,10 
  

Total 4.714.100,45 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l’exercici 2020 de l’Ajuntament. 

 

El detall de les despeses de l’article 22, Material, subministraments i altres, es mostra en el 

quadre següent: 

Quadre 20. Comunicacions i altres serveis 

Concepte Obligacions reconegudes netes 

Neteja viària i recollida de residus 2.258.083,31 

Treballs realitzats per altres empreses i professionals 727.796,48 

Taxa ORGT 79.570,76 

Altres despeses diverses 65.688,11 

Seguretat 63.935,86 

Comunicacions postals 41.261,64 

Activitats culturals i esportives 38.723,32 

Telefonia mòbil 15.624,26 

Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 14.157,74 

Material d’oficina 10.297,70 

Publicacions en diaris oficials 9.900,10 

Material informàtic no inventariable 6.168,34 

Altres 821,10 

Total 3.332.028,72 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l’exercici 2020 de l’Ajuntament. 
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En relació amb les despeses en béns corrents i serveis, durant l’any 2020 es van licitar i 

adjudicar els contractes que es mostren en el quadre següent classificats segons la tipologia 

i el procediment d’adjudicació: 

Quadre 21. Contractes licitats i adjudicats durant l’any 2020 

Tipologia / Procediment d’adjudicació Nombre de contractes Import adjudicat 

    

Serveis 8 1.410.145,04 

Obert 3 1.302.141,54 

Obert simplificat 4 99.103,50 

Negociat sense publicitat 1 8.900,00 
    

Subministrament 10 154.342,28 

Obert 5 25.582,22 

Obert simplificat 1 77.700,00 

Negociat sense publicitat 4 51.060,06 
    

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia. 

C) Despeses financeres 

En el quadre següent es mostra la tipologia de les diferents despeses financeres imputades 

en el capítol 3 del pressupost: 

Quadre 22. Despeses financeres 

Concepte Obligacions reconegudes netes 

Interessos de demora 7.203,38 

Comissions bancàries 6.276,70 

Despeses per devolució de rebuts bancaris 268,12 

Total 13.748,20 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l’exercici 2020 de l’Ajuntament. 

L’import de 7.203 € correspon a interessos de demora i recàrrecs imposats per l’Institut 

Català del Sòl (INCASÒL) amb motiu del retard en els ingressos fets per l’Ajuntament de les 

fiances corresponents a locals comercials del municipi. 

D) Transferències corrents 

El detall de les transferències corrents de l’exercici 2020 es mostra en el quadre següent: 
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Quadre 23. Transferències corrents 

Concepte Obligacions reconegudes netes 

   

A l’AMB 406.743,09 

Aportació IBI 94.675,84 

Aportació 9% de la participació en tributs de l’Estat 312.067,25 
   

Al Consell Comarcal del Vallès Occidental 329.309,69 

Finançament servei atenció domiciliària 322.876,70 

Finançament equips d’atenció a la infància i adolescència 6.432,99 
   

A consorcis 6.469,79 

LOCALRET 6.469,79 
   

A famílies i institucions sense finalitat de lucre 377.464,59 

Ajuts urgència social 108.035,48 

Atencions benèfiques i menjadors escolars 96.166,37 

Altres convenis amb institucions sense finalitat de lucre 60.230,00 

Aportacions a grups municipals 41.960,00 

Premis i beques 41.000,00 

Altres ajuts socials 12.958,74 

Convenis escolars 12.200,00 

Altres 4.914,00 
   

Total 1.119.987,16 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l’exercici 2020 de l’Ajuntament. 

 

Pel que fa a les transferències corrents a favor de l’AMB per al seu finançament, el Con-

sell Metropolità de l’AMB en la sessió del 17 de desembre del 2019 va establir dos tipus 

d’aportacions: 

• Aportació IBI: es calcula aplicant el percentatge del 0,056 sobre la base liquidable de 

l’any 2015 de l’IBI del municipi. És una aportació municipal per finançar inversions en el 

mateix municipi. Per a l’any 2020 aquesta aportació era de 94.676 €, que el 31 de 

desembre del 2020 estava pendent de pagament per part de l’Ajuntament. 

 

• Aportació del 9% de la PMTE: es calcula aplicant un 9% sobre la base de la PMTE de 

l’exercici anterior. Per a l’any 2020 aquesta aportació va ser de 276.273 € dividida entre 

dotze mensualitats. En aquest concepte també es van enregistrar 35.794 € corresponents 

als mesos de desembre dels anys 2018 i 2019 que havien estat inclosos en un expedient 

de reconeixement extrajudicial de crèdits.  

E) Inversions reals 

El detall de les inversions reals enregistrades durant l’any 2020 es mostra en el quadre 

següent: 
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Quadre 24. Inversions reals 

Concepte Obligacions reconegudes netes 

Inversions a carrers del municipi 60.480,30 

Terrenys i béns naturals 52.100,01 

Edificis i altres construccions 173.135,55 

Reposició en infraestructures per ventades 2014 44.704,01 

Despeses en aplicacions informàtiques 29.365,11 

Resta d’inversions reals 52.352,38 

Total 412.137,36 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l’exercici 2020 de l’Ajuntament. 

Les obligacions reconegudes enregistrades en concepte d’inversions reals han estat conci-

liades amb les altes enregistrades en l’Actiu no corrent del Balanç de l’Ajuntament sense 

que s’hi hagin apreciat diferències significatives. 

 

L’import certificat i reconegut de 173.136 € enregistrat en el concepte Edificis i altres cons-

truccions, correspon a l’únic contracte d’obres licitat i adjudicat l’any 2020: obres d’ade-

quació dels locals adjacents al Centre Cívic de Badia del Vallès, per 129.731 €, i a la instal·la-

ció d’un ascensor en dependències municipals, per 43.405 €. 

F) Passius financers 

Dins del capítol 9, Passius financers, l’Ajuntament va enregistrar les quotes d’amortització 

de tres préstecs que van ser atorgats per la Diputació de Barcelona: dos l’any 2017 i un l’any 

2018. Són préstecs a un tipus d’interès del 0% a retornar en deu anualitats. Les anualitats 

enregistrades l’any 2020 es mostren en el quadre següent: 

Quadre 25. Passius financers 

Concepte Obligacions reconegudes netes 

Préstec 85/2017, del 30 de novembre del 2017 11.242,93 

Préstec 86/2017, del 30 de novembre del 2017 6.087,07 

Préstec 105/2018, del 28 de desembre del 2018 15.538,36 

Total 32.868,36 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l’exercici 2020 de l’Ajuntament. 

Resultat de la revisió 

De la revisió realitzada sobre la liquidació del pressupost de despeses cal posar de manifest 

les observacions següents: 
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a) Relació de llocs de treball 

L’any 2020 l’Ajuntament ja tenia aprovada des del 29 de novembre del 2019 el que va 

considerar una Relació de llocs de treball. No obstant això, no s’hi detallen les caracte-

rístiques essencials dels llocs, ni les funcions específiques atribuïdes ni els requisits exigits 

per ocupar les diverses places; per tant, no compleix els requisits establerts per la normativa 

per considerar-la una Relació de llocs de treball. 

b) Places de personal funcionari ocupades per personal laboral 

Durant l’any 2020 la xifra mitjana de personal laboral, fix i temporal va ser de 58 treballadors, 

mentre que el nombre de places de personal laboral, segons la plantilla vigent, va ser de 54 

treballadors. Cal tenir en compte que d’aquella xifra mitjana, 4 treballadors amb contracte 

laboral han estat ocupant places de personal funcionari. 

c) Indemnitzacions per jubilació anticipada 

Tal com disposa l’Acord regulador de les condicions de treball del personal funcionari  de 

l’Ajuntament, durant l’any 2020, una funcionària va rebre en un únic pagament, la quantitat 

de 33.000 €, pel concepte de jubilació anticipada.  

 

La disposició addicional vint-i-unena de la Llei 30/1984, del 2 d’agost, de mesures per a la 

reforma de la funció pública disposa que les comunitats autònomes i les corporacions locals, 

d’acord amb la seva capacitat d’autoorganització, poden adoptar, a més de plans d’ocu-

pació, altres sistemes de racionalització dels recursos humans, mitjançant programes adap-

tats a les seves especificitats que podran incloure incentius a l’excedència voluntària i a la 

jubilació anticipada. 

 

L’any 2020, en el moment d’atorgar la indemnització per jubilació, l’Ajuntament no tenia 

aprovat cap sistema de racionalització de recursos humans que inclogués incentius a 

l’excedència voluntària i a la jubilació anticipada.  

d) Altres retribucions del personal funcionari 

El personal funcionari i interí de l’Ajuntament percebia, a més de les retribucions bàsiques i 

complementàries, una sèrie de complements retributius, que eren els següents: 

 

• Plusos Policia Local: d’acord amb els diferents acords reguladors de les condicions de 

treball, els membres de la Policia Local van percebre durant l’exercici 2020, 9.289 € en 

concepte de plus de nocturnitat; 20.176 € pel desenvolupament de tasques de cate-

goria diferent; 433 € per assistència a judicis; 5.443 € en concepte de plus de rotació; 
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31.124 € per plus de festivitat; i 17.208 € com a complement assimilable al complement 

específic. 

• Altres complements del personal funcionari i interí: plus d’assistència, 71.379 €; plus per 

desenvolupament de tasques de categoria superior, 50.870 €; altres plusos, 5.971 €.  

 

Els plusos percebuts per la Policia local i altres complements del personal funcionari i interí 

haurien de quedar degudament enquadrats dins de les retribucions complementàries legal-

ment previstes, concretament en el complement específic. 

e) Triennis del personal laboral 

La retribució dels triennis i la seva quantia per al personal laboral es van fixar en l’Acord de 

la Mesa General de Negociació del 23 d’octubre del 2020, ratificat pel Ple de l’Ajuntament. 

L’import abonat en concepte d’antiguitat al personal laboral durant l’exercici 2020 va ser de 

68.939 €. 

f) Hores extres  

Dins dels incentius al rendiment es enregistren les gratificacions per serveis extraordinaris, 

el que es tradueix en hores extres del personal. 

Les hores extres retribuïdes del personal funcionari corresponen en la major part a policia 

local. Les retribucions per aquest concepte de la Policia Local durant l’exercici 2020 va ser 

de 3.726 hores anuals per 121.778 € (amb catorze policies, la ràtio era de 266,14 hores per 

policia). Hi ha tres policies que van superar les 400 hores anuals mentre que dos no van 

superar les 80 hores, atès que la realització d’hores extres tenia caràcter voluntari. 

 

Les hores extres retribuïdes del personal laboral van ser 1.031,5 amb un cost total de 

21.042 € durant l’exercici 2020. Dos treballadors van superar les 80 hores extraordinàries 

que la normativa fixa com a límit per al personal laboral. 

g) Pla estratègic de subvencions 

El pla estratègic de subvencions de l’Ajuntament per al període 2020-2023 tracta de manera 

molt genèrica les fonts de finançament i els costos previsibles.  

h) Préstecs i bestretes al personal 

L’Ajuntament no va reconèixer pressupostàriament tal com disposa l’Ordre EHA/3565/2008, 

del 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura pressupostària dels ens locals, la 

concessió ni la cancel·lació dels préstecs i bestretes atorgats al personal (vegeu l’apartat 

2.2.3.2), per la qual cosa mancava de reconèixer en el capítol 8 de despesa l’import de 
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17.224 € pels préstecs i bestretes concedits al personal durant l’exercici 2020 i en el capítol 

8 d’ingressos, l’import dels préstecs i bestretes retornats durant el mateix exercici, que van 

ser de 22.911 €. 

2.2.1.4. Resultat pressupostari 

El resultat pressupostari de l’exercici 2020 presentat per l’Ajuntament va ser d’1,42 M€ de 

signe positiu. 

De les observacions fetes en els diferents apartats d’aquest informe es desprenen unes 

noves quantitats per als epígrafs que componen el Resultat pressupostari ajustat de l’exer-

cici 2020 presentat per l’Ajuntament (vegeu el quadre 70, on s’identifiquen els ajustaments i 

les reclassificacions incorporades). Així mateix, en l’apartat 2.2.3.6 s’analitzen les desvia-

cions de finançament de l’exercici. 

El resultat pressupostari de l’exercici 2020, segons l’Ajuntament i segons la Sindicatura, 

tenint en compte aquests ajustaments, es presenta en el quadre següent: 

Quadre 26. Comparació del Resultat pressupostari de l’exercici 2020, segons l’Ajuntament i segons la 

Sindicatura 

Concepte 

Segons l’Ajuntament Segons la Sindicatura 

Drets 

reconeguts 

nets 

Obligacions 

reconegudes 

netes 

Resultat 

pressupostari 

Drets 

reconeguts 

nets 

Obligacions 

reconegudes 

netes 

Resultat 

pressupostari 

a. Operacions corrents 12.790.235,56 11.910.426,14 879.809,42 12.790.235,56 11.910.426,14 879.809,42 

b. Altres operacions no 

financeres 977.239,41 412.137,36 565.102,05 977.239,41 412.137,36 565.102,05 

1. Total operacions no 

financeres 13.767.474,97 12.322.563,50 1.444.911,47 13.767.474,97 12.322.563,50 1.444.911,47 

c. Actius financers 0,00 0,00 0,00 22.911,00 17.223,94 5.687,06 

d. Passius financers 0,00 32.868,36 (32.868,35) 0,00 32.868,36 (32.868,36) 

2. Total operacions financeres 0,00 32.868,36 (32.868,35) 22.911,00 50.092,30 (27.181,30) 

I. Resultat pressupostari de 

l’exercici (I=1+2) 13.767.474,97 12.355.431,86 1.412.043,11 13.790.385,97 12.372.655,80 1.417.730,17 

Ajustos  

 

 

3. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a 

despeses generals 325.992,26 325.992,26 

4. (+) Desviacions de finançament negatives de l’exercici 186.883,84 186.883,84 

5. (−) Desviacions de finançament positives de l’exercici 745.502,34 745.502,34 

II. Total ajustos (II=3+4-5) (232.626,24)  (232.626,24) 

Resultat pressupostari ajustat (I+II) 1.179.416,87  1.185.103,93 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l’exercici 2020 de l’Ajuntament. 
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Existeix, per tant, una diferència de 5.687 € entre l’import del resultat pressupostari ajustat 

de l’exercici 2020 calculat per l’Ajuntament (1.179.417 € de signe positiu) i el calculat per la 

Sindicatura de Comptes (1.185.104 € també de signe positiu). 

2.2.2. Informació pressupostària d’exercicis tancats 

2.2.2.1. Drets a cobrar de pressupostos tancats 

Els moviments enregistrats en els drets pressupostaris pendents de cobrament provinents 

d’exercicis tancats el 31 de desembre del 2020 es mostren per capítols en el quadre 

següent: 

Quadre 27. Moviments dels drets pendents de cobrament de pressupostos tancats durant l’exercici 2020 

Capítol 

Drets 

pendents a 

1.1.2020 

Modificacions 

del saldo 

inicial 

Drets 

anul·lats 

Drets 

cancel·lats Recaptació 

Drets 

pendents a 

31.12.2020 

1. Impostos directes 473.013,08 71,30 (3.592,09) (638,11) (134.423,00) 334.431,18 

2. Impostos indirectes 3.364,61 0,00 0,00 0,00 (2.034,66) 1.329,95 

3. Taxes i altres ingressos 739.035,29 2.279,77 (18.928,10) (84.006,77) (212.475,89) 425.904,30 

4. Transferències corrents 242.781,37 0,00 0,00 (6.023,98) 0,00 236.757,39 

5. Ingressos patrimonials 427.442,92 0,00 (586,80) (74.811,34) (108.810,65) 243.234,13 

7. Transferències de capital 37.967,73 0,00 0,00 0,00 0,00 37.967,73 

Total 1.923.605,00 2.351,07 (23.106,99) (165.480,20) (457.744,20) 1.279.624,68 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l’exercici 2020 de l’Ajuntament. 

 

Les baixes d’exercicis tancats quantificades segons l’origen d’aquestes baixes es presenten 

en el quadre següent: 

Quadre 28. Baixes de pressupostos tancats 

Concepte Drets anul·lats Drets cancel·lats Total 

Baixes amb origen ORGT 23.106,99 638,11 23.745,10 

Prescripcions 0,00 158.940,36 158.940,36 

Altres causes 0,00 5.901,73 5.901,73 

Total 23.106,99 165.480,20 188.587,19 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l’exercici 2020 de l’Ajuntament. 

 

La cancel·lació de drets per prescripció per 158.940 € es va realitzar per regularitzar saldos 

antics corresponents a l’exercici 2016 i anteriors atesa la seva incobrabilitat. 

 

Els moviments enregistrats en els drets pressupostaris pendents de cobrament provinents 

d’exercicis tancats a 31 de desembre del 2020 es mostren per conceptes i per exercicis en 

el quadre següent: 
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Quadre 29. Drets a cobrar de pressupostos tancats per exercicis 

Capítol/concepte (a) 

Exercicis 

2016 i 

anteriors 

Exercici  

2017 

Exercici  

2018 

Exercici  

2019 

Total exercicis 

tancats a 

31.12.2020 

Impostos directes (b) 70.930,32 41.121,26 79.454,56 142.925,04 334.431,18 

- IBI 43.407,43 21.191,89 31.333,42 60.659,36 156.592,10 

- IVTM 20.108,43 19.473,88 43.504,78 69.253,69 152.340,78 

- IIVTNU 6.904,62 455,49 4.163,02 12.940,69 24.463,82 

- IAE 509,84 0,00 453,34 71,30 1.034,48 

Impostos indirectes (b) 1.058,82 0,00 31,13 240,00 1.329,95 

- ICIO 1.058,82 0,00 31,13 240,00 1.329,95 

Taxes i altres ingressos (b) 139.677,44 54.727,50 101.298,93 130.200,43 425.904,30 

- Taxa clavegueram 605,24 405,64 698,05 1.135,79 2.844,72 

- Taxa gestió residus 11.529,50 9.717,98 15.490,94 28.301,08 65.039,50 

- Taxa recollida selectiva 17.019,22 358,52 984,32 2.149,60 20.511,66 

- Taxa mercat municipal 16.835,72 5.497,43 7.191,76 3.432,67 32.957,58 

- Taxa quotes abonats IEM 0,00 0,00 22.015,58 19.935,16 41.410,74 

- Assegurança usuaris IEM 0,00 0,00 0,00 2.947,05 2.947,05 

- Altres aprofitaments via pública 38.463,75 659,62 3.782,53 4.134,52 47.040,42 

- Preus públics pàrquing 732,82 893,48 52,80 1.540,94 3.220,04 

- Multes 51.906,84 33.859,26 50.251,12 66.024,70 202.041,92 

- Interessos demora ORGT 805,50 1.766,13 225,76 250,40 3.047,79 

- Altres ingressos diversos 1.544,72 1.569,44 46,86 20,38 3.181,40 

- Resta de taxes i altres ingressos 234,13 0,00 559,21 868,14 1.661,48 

Transferències corrents (c) 68.067,79 168.689,60 0,00 0,00 236.757,39 

- Generalitat de Catalunya 8.709,06 168.689,60 0,00 0,00 177.398,66 

- Diputació de Barcelona 59.358,73 0,00 0,00 0,00 59.358,73 

Ingressos patrimonials 191.198,91 18.094,69 9.776,13 24.164,40 243.234,13 

- Rendes de béns immobles 176.676,93 17.389,60 8.791,65 23.542,32 226.400,50 

- Productes de concessions (d) 14.521,98 705,09 984,48 622,08 16.833,63 

Transferències de capital (c) 37.967,73 0,00 0,00 0,00 37.967,73 

- Generalitat de Catalunya 37.967,73 0,00 0,00 0,00 37.967,73 

Total 508.901,01 282.633,05 190.560,75 297.529,87 1.279.624,68 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l’exercici 2020 de l’Ajuntament. 

Notes: 

(a) Per facilitat l’anàlisi conjunta i la comparació, s’ha mantingut el mateix desglossament per conceptes que el reflectit en el quadre 

mostrat en l’apartat 2.2.1.2, referit a la Liquidació del pressupost d’ingressos de l’exercici 2020 (exclosos aquells conceptes per 

als quals no figurava cap saldo pendent d’exercicis tancats). 

(b) Una gran part dels títols representatius d’aquests saldos estava en poder de l’ORGT per a la seva recaptació (vegeu l’apartat 

2.2.1.2.A d’aquest informe. 

(c) Saldos analitzats en l’apartat 2.2.1.B d’aquest informe, conjuntament amb els provinents de l’exercici corrent. 

(d) Vegeu també l’observació b en l’apartat 2.2.1.2. 

Atès que els saldos a cobrar més significatius provinents d’exercicis tancats ja han estat 

analitzats en l’apartat 2.2.1.2, conjuntament amb els provinents de l’exercici corrent, i que en 

aquell apartat ja s’han exposat les observacions sorgides de l’anàlisi feta, en aquest apartat 

no se’n fa cap més descripció. 
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2.2.2.2. Obligacions a pagar de pressupostos tancats 

Els moviments enregistrats durant l’exercici 2020 (per capítols) de les obligacions pendents 

de pagament provinents d’exercicis tancats, i els saldos per conceptes i per exercicis 

pendents de pagament el 31 de desembre del 2020, es mostren, respectivament, en els dos 

quadres següents: 

Quadre 30. Moviments de les obligacions pendents de pressupostos tancats durant l’exercici 2020 

Capítol 

Obligacions 

pendents a 

1.1.2020 

Modificacions en 

augment del saldo 

inicial i anul·lacions 

Pagaments 

realitzats 

Obligacions 

pendents a 

31.12.2020 

Despeses de personal 44.909,10 0,00 39.079,04 5.830,06 

Despeses corrents en béns i serveis 602.934,52 (75,00) 570.386,76 32.472,76 

Despeses financeres 6,92 (1,24) 0,00 5,68 

Transferències corrents 800.149,15 776,00 383.923,37 417.001,78 

Inversions reals 175.245,44 0,00 175.184,94 60,50 

Total 1.623.245,13 699,76 1.168.574,11 455.370,78 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l’exercici 2020 de l’Ajuntament. 

Quadre 31. Obligacions a pagar de pressupostos tancats per exercicis 

Capítol 

Exercici  

2016 i 

anteriors 

Exercici 

2017 

Exercici 

2018 

Exercici 

2019 

Total d’exercicis 

tancats a 

31.12.2020 

Despeses de personal 4.634,66 0,00 1.195,40 0,00 5.830,06 

Despeses corrents en béns i serveis 28.144,26 2.674,08 24,00 1.630,42 32.472,76 

Despeses financeres 0,00 0,00 5,68 0,00 5.68 

Transferències corrents* 249.816,79 24.047,23 62.576,87 80.560,89 417.001,78 

Inversions reals 60,50 0,00 0,00 0,00 60,50 

Total 282.656,21 26.721,31 63.801,95 82.191,31 455.370,78 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l’exercici 2020 de l’Ajuntament. 

* Correspon majoritàriament a saldos amb l’AMB i amb el Consell Comarcal del Vallès Occidental. 

 

Quant a les transferències corrents, a partir de la informació rebuda del Consell Comarcal 

del Vallès Occidental i de l’AMB, i un cop conciliada aquesta informació amb l’enregistrada 

per l’Ajuntament, es pot concloure que hi ha un excés d’obligacions reconegudes en els 

exercicis 2017 i anteriors per 170.703 €. Concretament, 144.099 € pel que fa al Consell 

Comarcal del Vallès Occidental i 26.604 € en el cas de l’AMB. D’acord amb això, les obli-

gacions a pagar de pressupostos tancats a 31 de desembre del 2020 en concepte de trans-

ferències corrents haurien de ser 246.299 €. 

 

La Sindicatura proposa l’ajust a la baixa de les obligacions pendents de pagament d’exer-

cicis tancats per import de 170.703 € que afecta l’Estat del romanent de tresoreria i l’epígraf 

Passiu corrent i Patrimoni net, Resultats d’exercicis anteriors del Balanç (vegeu els quadres 

71 i 72). 
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2.2.3. Estat del romanent de tresoreria 

L’Estat del romanent de tresoreria a 31 de desembre del 2020 que consta en la Memòria 

inclosa en el Compte general de l’Ajuntament referit a l’exercici 2020 es mostra en el quadre 

següent: 

Quadre 32. Estat del romanent de tresoreria a 31 de desembre del 2020 

Component Exercici 2020 Exercici 2019 

      

1. (+) Fons líquids*  2.367.541,26  1.744.640,03 

      

2. (+) Drets pendents de cobrament  1.922.707,58  1.999.501,83 

(+) del pressupost corrent 572.391,89  640.062,73  

(+) de pressupostos tancats 1.279.624,68  1.283.542,27  

(+) d’operacions no pressupostàries 70.691,01  75.896,83  

      

3. (−) Obligacions pendents de pagament  1.306.519,12  2.028.923,72 

(+) del pressupost corrent 444.016,80  889.678,40  

(+) de pressupostos tancats 455.370,78  733.566,73  

(+) d’operacions no pressupostàries 407.131,54  405.678,59  

      

4. (+) Partides pendents d’aplicació  (2.862,80)  41.103,84 

(−) cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva 2.862,80  25,23  

(+) pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva 0,00  41.129,07  

      

I.  Romanent de tresoreria total (1+2−3+4)  2.980.866,92  1.756.321,98 

II. Saldos de dubtós cobrament  565.242,60  681.404,08 

III. Excés de finançament afectat  198.406,52  83.726,43 

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I−II−III)  2.217.217,80  991.191,47 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l’exercici 2020 de l’Ajuntament. 

En la confecció de l’Estat del romanent de tresoreria l’Ajuntament no ha inclòs dins de l’epígraf Fons líquids els imports de caixa, 

517,24 € l’any 2019 i 200,00 € l’any 2020. 

 

La informació que consta en els diferents epígrafs d’aquest Estat es descriu en els apartats 

del 2.2.3.1 al 2.2.3.6, on també s’exposen les observacions que, si escau, s’han posat de 

manifest. 

2.2.3.1. Fons líquids 

Els moviments enregistrats durant l’exercici i la composició, per entitats, dels saldos dels 

comptes inclosos en l’epígraf Fons líquids a 31 de desembre del 2019 i del 2020 van ser els 

següents: 
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Quadre 33. Fons líquids a 31 de desembre del 2019 i del 2020 

Comptes 

Saldo a 

31.12.2019 Càrrecs Abonaments 

Saldo a 

31.12.2020 

Caixa de la corporació (a) 0,00 382,89 382,89 0,00 

Caixa restringida. Caixa de pagaments a justificar 517,24 1.706,88 2.024,12 200,00 

Total caixa 517,24 2.089,77 2.407,01 200,00 

Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius (b)     

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 869.142,03 9.244.253,26 9.719.051,52 394.343,87 

Banco de Sabadell 694.492,70 5.560.544,29 5.392.312,38 862.724,61 

CaixaBank 181.005,30 3.372.076,43 2.442.608,95 1.110.472,78 

Altres moviments interns per formalitzacions comptables (c)     

Moviments interns de tresoreria 0,00 4.752.394,00 4.752.394,00 0,00 

Formalització 0,00 4.893.212,63 4.893.212,63 0,00 

Total bancs i institucions de crèdit 1.744.640,03 27.822.480,71 27.199.579,48 2.367.541,26 

Total fons líquids 1.745.157,27 27.824.570,48 27.201.986,49 2.367.741,26 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l’exercici 2020 de l’Ajuntament. 

Notes: 

(a) La Sindicatura no ha fet arqueig físic dels fons existents en la caixa de la corporació a 31 de desembre del 2020. 

(b) Per cada una de les entitats hi ha un compte o diversos comptes. El saldo que consta en el quadre és l’agregat de tots ells i fa 

referència a vuit comptes comptables amb moviment o amb saldos durant l’exercici. 

(c) Reflecteix traspassos interns que es compensen sense moviment real d’efectiu. 

Respecte als Fons líquids cal assenyalar l’observació, que afecta les signatures autoritzades 

en els comptes bancaris, següent: dues treballadores de l’Ajuntament que havien ocupat de 

manera interina la plaça d’interventora amb anterioritat a l’any 2020, continuaven tenint 

autoritzades les seves signatures en els comptes del Banco Sabadell. Aquest fet no va ser 

esmenat fins a l’any 2022. 

2.2.3.2. Drets pendents de cobrament 

La composició de l’epígraf Drets pendents de cobrament reflectit en l’Estat del romanent de 

tresoreria a 31 de desembre del 2020 era la següent: 

Quadre 34. Drets pendents de cobrament a 31 de desembre del 2020 

Naturalesa del saldo deutor Pendent de cobrament a 31.12.2020 

Del pressupost corrent (a) 572.391,89 

De pressupostos tancats (b) 1.279.624,68 

D’operacions no pressupostàries 70.691,01 

Total 1.922.707,58 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l’exercici 2020 de l’Ajuntament. 

Notes: 

(a) Saldo desglossat i analitzat en l’apartat 2.2.1.2. 

(b) Saldo desglossat i analitzat en l’apartat 2.2.2.1. 
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En el quadre següent es detalla la composició i els moviments enregistrats durant l’exercici 

en els comptes de caràcter deutor provinents d’operacions no pressupostàries: 

Quadre 35. Drets provinents d’operacions no pressupostàries a 31 de desembre del 2019 i del 2020 

Compte Saldo a 31.12.2019 Càrrecs Abonaments Saldo a 31.12.2020 

Deutors per IVA repercutit* 46.780,31 127.317,42 129.126,25 44.971,48 

Altres deutors no pressupostaris 16.602,54 19.633,29 23.030,28 13.205,55 

Fiances i dipòsits rebuts i constituïts a curt termini 12.513,98 0,00 0,00 12.513,98 

Total 75.896,83 146.950,71 152.156,53 70.691,01 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l’exercici 2020 de l’Ajuntament. 

 

La descripció i l’anàlisi dels comptes relatius a l’IVA s’efectua en aquest apartat conjunta-

ment amb la dels comptes de caràcter creditors també referits a l’IVA. 

 

A continuació es descriuen els comptes que s’han considerat més significatius: 

 

• Comptes d’IVA 

 

En el quadre següent es reflecteixen els saldos i els moviments enregistrats en l’exercici 

2020 en els comptes de caràcter no pressupostari relatius a l’IVA. Es descriuen tant els 

comptes deutors com els creditors: 

Quadre 36. Saldos i moviments dels comptes no pressupostaris relatius a l’IVA 

Compte 

Saldo a 31.12.2019 

Deutor / (creditor) Càrrecs Abonaments 

Saldo a 31.12.2020  

Deutor / (creditor) 

Comptes no pressupostaris de caràcter deutor     

Deutors per IVA repercutit 46.780,31 127.317,42 (129.126,25) 44.971,48 

Hisenda pública, deutora per IVA 0,00 0,00 0,00 0,00 

Hisenda pública, IVA suportat 0,00 0,00 0,00 0,00 

Comptes no pressupostaris de caràcter creditor     

Creditors per IVA suportat 0,00 109,69 (311,09) (201,40) 

Hisenda pública, creditora per IVA (33.844,65) 129.295,26 (127.585,78) * (32.135,17) 

Hisenda pública, IVA repercutit 0,00 127.896,87 (127.896,87) 0,00 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l’exercici 2020 de l’Ajuntament. 

* Correspon al resultat de la liquidació de l’IVA del quart trimestre del 2020. 

 

L’Ajuntament realitzava dues activitats subjectes a l’IVA: llogava locals comercials i venia 

envasos per reciclatge (recollida selectiva). L’exercici 2020 no es va deduir cap import 

per IVA suportat. L’Ajuntament no es va acollir a prorrata ni va declarar cap IVA suportat 

per activitats diferenciades. 

 

• Altres deutors no pressupostaris 

 

En aquest compte, a més de conceptes no pressupostaris, s’hi enregistren els préstecs i 
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les bestretes atorgats al personal. El 2020 els préstecs i les bestretes atorgats van ser de 

17.224 € i els retornats, de 22.911 €. Tal com s’ha esmentat en l’observació h de l’apartat 

2.2.1.3, les bestretes i préstecs de sous i salaris al personal han de rebre el corresponent 

tractament pressupostari. 

2.2.3.3. Obligacions pendents de pagament 

La composició de l’epígraf Obligacions pendents de pagament reflectit en l’Estat del roma-

nent de tresoreria a 31 de desembre del 2020 era la següent: 

Quadre 37. Obligacions pendents de pagament a 31 de desembre del 2020 

Naturalesa del saldo creditor Pendent de pagament a 31.12.2020 

Del pressupost corrent (a) 444.016,80 

De pressupostos tancats (b) 455.370,78 

D’operacions no pressupostàries 407.131,54 

Total 1.306.519,12 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l’exercici 2020 de l’Ajuntament. 

Notes: 

(a) Saldo desglossat i analitzat en l’apartat 2.2.1.3. 

(b) Saldo desglossat i analitzat en l’apartat 2.2.2.2. 

En el quadre següent es detalla la composició dels saldos i els moviments enregistrats 

durant l’exercici en els comptes de caràcter creditor provinents d’operacions no pressupos-

tàries inclosos en l’epígraf indicat: 

Quadre 38. Obligacions provinents d’operacions no pressupostàries a 31 de desembre del 2019 i del 

2020 

Compte 

Saldo a 

31.12.2019 Abonaments Càrrecs 

Saldo a 

31.12.2020 

Creditors per IVA suportat (a) 0,00 311,09 109,69 201,40 

Hisenda pública, creditora per IVA (a) 33.844,65 127.585,78 129.295,26 32.135,17 

Hisenda pública, IVA repercutit (a) 0,00 127.896,87 127.896,87 0,00 

Hisenda pública, creditora per retencions d’IRPF (b) 95.026,42 723.393,17 722.009,06 96.410,53 

Organismes de previsió social creditors (c) 23.384,11 290.414,59 289.652,25 24.146,45 

Altres creditors no pressupostaris 45.614,09 4.425,74 4.773,26 45.266,57 

Dipòsits rebuts a curt termini (d) 207.809,32 37.524,52 36.362,42 208.971,42 

Total 405.678,59 1.311.551,76 1.310.098,81 407.131,54 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l’exercici 2020 de l’Ajuntament. 

Notes: 

(a) Comptes que s’han analitzat en l’apartat 2.2.3.2 conjuntament amb la resta dels comptes no pressupostaris de caràcter 

deutor relatius a l’IVA. 

(b) El saldo al tancament del 2020 correspon a les retencions d’IRPF practicades al personal en el mes de desembre. 

(c) El saldo al tancament del 2020 correspon a les retencions per Seguretat Social practicades als treballadors en el mes de 

desembre. 

(d) Els dipòsits rebuts a curt termini s’analitzen en l’apartat 2.3.5. 
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2.2.3.4. Partides pendents d’aplicació 

La composició i els moviments enregistrats en els comptes de caràcter creditor inclosos dins 

els anomenats Cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva es reflecteixen en el 

quadre següent: 

Quadre 39. Cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva a 31 de desembre del 2019 i del 2020 

Compte 

Saldo creditor  

a 31.12.2019 Aplicacions Cobraments 

Saldo creditor  

a 31.12.2020 

Cobraments pendents d’aplicació 25,23 6.463.721,65 6.466.559,22 2.862,80 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l’exercici 2020 de l’Ajuntament. 

 

La composició i els moviments enregistrats en els comptes de caràcter deutor enregistrats 

com a pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva es reflecteixen en el quadre 

següent: 

Quadre 40. Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva a 31 de desembre del 2019 i del 2020 

Compte 

Saldo deutor  

a 31.12.2019 Pagaments Aplicacions 

Saldo deutor  

a 31.12.2020 

Pagaments pendents d’aplicació 41.129,07 92.801,88 133.930,95 0,00 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l’exercici 2020 de l’Ajuntament. 

2.2.3.5. Saldos de dubtós cobrament 

L’Estat del romanent de tresoreria de l’Ajuntament a 31 de desembre del 2020 presentava 

un saldo de 565.243 € (de 681.404 € al tancament de l’exercici anterior) en l’epígraf Saldos 

de dubtós cobrament. 

 

Per determinar els drets de difícil o impossible recaptació, tot i tenir aprovat el procediment 

en l’article 63 de les Bases d’execució del pressupost per a l’any 2020, l’Ajuntament va fer 

el càlcul tenint en compte l’escalat de morositat estàndard per estimar els saldos de dubtós 

cobrament fixat per la Sindicatura de Comptes en els seus informes 20/2014, Saldos de 

dubtós cobrament corresponents al 31 de desembre del 2011 en els municipis d ’entre 

20.000 i 100.000 habitants, i 21/2014, Saldos de dubtós cobrament corresponents al 31 de 

desembre del 2011 en municipis de més de 100.000 habitants. Aquest escalat era el 

següent: 
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Quadre 41. Escalat de percentatges de morositat fixat per la Sindicatura en qualitat de mínims per fer 

l’estimació dels saldos de dubtós cobrament provinents dels capítols 1, 2 i 3 

Exercici de què prové el deute Percentatge de morositat 

Capítols 1, 2 i 3, llevat de multes de circulació  

n−4 i anteriors 100 

n−3 90 

n−2 60 

n−1 30 

n (exercici corrent) 10 

Multes de circulació  

n−4 i anteriors 100 

n−3 90 

n−2 60 

n−1 50 

n (exercici corrent) 50 

Font: Elaboració pròpia 

L’Ajuntament ha seguit aquests criteris aplicables als capítols 1, 2 i 3 amb el resultat que es 

presenta en el quadre següent: 

Quadre 42. Càlcul per als drets de difícil o impossible recaptació del 2020 

Exercici de que prové el deute 

Percentatge  

de morositat 

Import del saldo 

pendent de cobrament 

Estimació de la 

morositat 

Capítols 1, 2 i 3, llevat de multes de circulació  1.022.698,68 407.056,64 

2016 i anteriors 100 159.849,74 159.849,74 

2017 90 62.836,95 56.553,25 

2018 60 131.493,50 78.896,10 

2019 30 224.528,49 67.358,55 

2020 10 443.990,00 44.399,00 

Multes de circulació  228.286,75 158.185,63 

2016 i anteriors 100 51.816,84 51.816,84 

2017 90 33.011,81 29.710,63 

2018 60 49.291,12 29.574,67 

2019 50 48.836,98 24.418,49 

2020 50 45.330,00 22.665,00 

Total 1.250.985,43  *565.242,27 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l’exercici 2020 de l’Ajuntament. 

* Hi ha una diferència de 0,33 € negatius amb l’import enregistrat per l’Ajuntament en l’Estat del romanent de tresoreria. 

De la revisió efectuada sobre l’estimació dels saldos de dubtós cobrament a 31 de desembre 

del 2020 cal fer les observacions següents: 
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a) Raonabilitat del càlcul per als drets de difícil o impossible recaptació 

L’escalat establert per la Sindicatura com un referent per a les fiscalitzacions, s’aplica només 

a la part de l’estimació dels saldos de dubtós cobrament referida als drets pressupostaris 

provinents dels capítols 1, 2 i 3, tributs i altres ingressos de dret públic, i en qualitat, en 

principi, de mínims, atès que són els ajuntaments els qui han d’establir el mètode de càlcul 

propi, d’acord amb la seva experiència de recaptació i amb les circumstàncies particulars 

dels seus drets pendents. 

Pel que fa a l’estimació dels saldos de dubtós cobrament referida als drets pressupostaris 

provinents del capítol 5, ingressos patrimonials, l’Ajuntament no va fer-ne cap. i per això, la 

Sindicatura per fer-la ha aplicat, en qualitat de mínims, els percentatges fixats per l’article 

193 bis del Reial decret legislatiu 2/2004, del 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la 

Llei reguladora de les hisendes locals. 

 

D’acord amb aquest criteri establert per la Sindicatura, en el quadre següent es quantifica 

l’import dels saldos de dubtós cobrament. 

Quadre 43. Càlcul per als drets de difícil o impossible recaptació del 2020 segons la Sindicatura 

Exercici  

Saldos pendents 

de cobrament a 

31.12.2020 

Augments / 

(disminucions)  

dels saldos pendents 

de cobrament 

Saldos a 

31.12.2020 base 

de càlcul per a la 

Sindicatura 

Percentatge 

de morositat 

aplicat 

Estimació de 

morositat segons 

la Sindicatura 

Capítols 1, 2 i 3 llevat de 

multes de circulació 1.022.698,68 0,00 1.022.698,68  407.056,64 

2016 i anteriors 159.849,74 0,00 159.849,74 100 159.849,74 

2017 62.836,95 0,00 62.836,95 90 56.553,25 

2018 131.493,50 0,00 131.493,50 60 78.896,10 

2019 224.528,49 0,00 224.528,49 30 67.358,55 

2020 443.990,00 0,00 443.990,00 10 44.399,00 

Multes de circulació 228.286,75 0,00 228.286,75  158.185,63 

2016 i anteriors 51.816,84 0,00 51.816,84 100 51.816,84 

2017 33.011,81 0,00 33.011,81 90 29.710,63 

2018 49.291,12 0,00 49.291,12 60 29.574,67 

2019 48.836,98 0,00 48.836,98 50 24.418,49 

2020 45.330,00 0,00 45.330,00 50 22.665,00 

Capítols 4 i 7 (a) 274.725,02 (274.725,02) 0,00  0,00 

Capítol 5 (b) 243.234,13 (14.522,00) 228.712,13  177.329,34 

2014 i anteriors 109.156,73 0,00 109.156,73 100 109.156,73 

2015 23.839,73 0,00 23.839,73 75 17.879,80 

2016 58.202,45 (14.522,00) 43.680,45 75 32.760,34 

2017 18.094,69 0,00 18.094,69 50 9.047,35 

2018 9.776,13 0,00 9.776,13 25 2.444,03 

2019 24.164,40 0,00 24.164,40 25 6.041,10 

Total drets pendents 1.768.944,58 (289.247,02) 1.479.688,56  742.571,61 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l’exercici 2020 de l’Ajuntament. 

Notes: 

(a) La Sindicatura no aplica el càlcul dels saldos de dubtós cobrament pels capítols 4 i 7. 

(b) Càlcul segons el criteri fixat per l’article 193 bis del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
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El resultat de l’estimació feta per la Sindicatura de 742.571 € és superior en 177.329 € a 

l’import de 565.242 € quantificat per l’Ajuntament per la manca de dotació relativa al capítol 

5, Ingressos patrimonials. Es proposa per tant l’ajust que afecta els estats comptables de 

l’Estat del romanent de tresoreria, el Balanç i el Compte del resultat economicopatrimonial, 

tal com es detalla en els quadres corresponents de l’apartat 4.1. 

b) Saldos de subvencions 

Pel que fa als saldos pendents de cobrament d’ingressos per transferències corrents i 

de capital, cal puntualitzar que els drets per transferències i subvencions s ’han de reco-

nèixer, en general, quan s’hagi fet efectiu el cobrament –o bé abans, si l’ens beneficiari 

coneix amb certesa que l’ens atorgant ha dictat l’acte de reconeixement de l’obli-

gació correlativa– i, per tant, els saldos pendents haurien de correspondre a drets per 

als quals el risc de morositat és pràcticament inexistent i, en conseqüència, sense la 

necessitat de fer cap estimació de dubtós cobrament (vegeu l’observació a de l’epígraf 

2.2.1.2). 

c) Saldos de deutors provinents d’operacions no pressupostàries 

L’Ajuntament no va fer una estimació de dubtós cobrament per determinats saldos pro-

vinents d’operacions no pressupostàries. En el cas de l’IVA repercutit en el lloguer dels locals 

comercials hauria estat necessari fer l’estimació de l’IVA corresponent, al igual que la base, 

de manera individualitzada (vegeu el quadre 13). Segons l’estimació feta per la Sindicatura, 

l’import de la dotació de la provisió pels deutors per IVA repercutit en el lloguer dels locals 

seria de 24.238 €. 

2.2.3.6. Excés de finançament afectat 

Al tancament de l’exercici 2020 l’Ajuntament tenia codificats de manera individualitzada un 

total de quaranta-vuit projectes de despesa amb finançament afectat, trenta-set dels quals 

es mantenien actius. La despesa d’aquests projectes actius es va imputar a quaranta-cinc 

aplicacions pressupostàries diferents (trenta-vuit referides a despeses corrents i set a des-

peses de capital). 

 

El resum de les desviacions de finançament a 31 de desembre del 2020 calculades per 

l’Ajuntament es mostra, per agents finançadors, en el quadre següent: 
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Quadre 44. Desviacions de finançament a 31 de desembre del 2020 segons l’Ajuntament 

Agent finançador 

Desviacions de l’exercici 2020 Desviacions acumulades a 31.12.2020 

Positives Negatives Positives Negatives 

Per finançar despeses corrents     

Transferències de l’Estat (a) 2.268,59 0,00 0,00 0,00 

Transferències de la Generalitat (b) 28.955,11 (38.130,86) 23.107,03 (60.616,62) 

Transferències de la Diputació (c) 57.466,92 (57.958,56) 40.009,75 (37.159,39) 

Transferències de l’AMB (d) 114.013,90 (19.725,48) 124.036,66 (64.780,48) 

Transferències del Consorci per a la Formació 

Contínua de Catalunya (e) 0,00 0,00 5.033,17 0,00 

Subtotal 202.704,52 (115.814,90) 192.186,61 (162.556,49) 

Per finançar despeses de capital     

Transferències de l’Institut Català d’Energia (f) 0,00 (5.758,58) 0,00 (5.758,58) 

Transferències de la Diputació 294.048,44 (37.304,94) 1.240,83 (37.304,94) 

Transferències de l’AMB 248.749,38 (28.005,42) 4.979,08 (28.005,42) 

Subtotal 542.797,82 (71.068,94) 6.219,91 (71.068,94) 

Total desviacions de finançament 745.502,34 (186.883,84) 198.406,52 (233.625,43) 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l’exercici 2020 de l’Ajuntament. 

Notes: 

(a) Per finançar despeses del Pacte d’Estat contra la violència de gènere. 

(b) Per finançar despeses corresponents a programes d’inserció i de formació i del Servei d’Ocupació de Catalunya. 

(c) Per finançar despeses de projectes de suport a l’ocupació local. 

(d) Per finançar despeses corresponent a polítiques socials. 

(e) Per finançar despeses del Programa de formació contínua transversal. 

(f) Per finançar despeses del punt de recàrrega del vehicle elèctric.  

De la revisió realitzada sobre la quantificació de les desviacions que l’Ajuntament va incloure 

en l’epígraf Excés de finançament afectat de l’Estat del romanent de tresoreria (198.406 € 

acumulats positius) cal posar de manifest les observacions següents: 

a) Nombre de projectes comunicats en la Memòria 

L’Ajuntament va informar d’una relació de quaranta-vuit projectes d’inversió amb finança-

ment afectat, vuit dels quals no tenien saldo en les desviacions de finançament de l’exercici 

ni en les desviacions de finançament acumulades. 

b) Diferències en les dades referides a les desviacions de finançament 

En la relació de projectes d’inversió amb finançament afectat, hi havia dos projectes que no 

s’havien executat i que van ser traspassats a dos projectes ja finalitzats l’any 2020. Això 

provoca que hi hagin desviacions acumulades en projectes amb finançament afectat per 

38.014 € que haurien de ser eliminats. 

 

En el quadre següent es presenta el detall dels ajustaments per correcció de l’import de 

finançament de projectes per les desviacions acumulades. 
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Quadre 45. Diferències en l’import de les desviacions acumulades de finançament a 31 de desembre del 

2020 

Concepte 

Desviacions acumulades a 31.12.2020 

Positives Negatives 

Total desviacions de finançament reflectides per l’Ajuntament 198.406,52 233.625,43 

Ajustament per correcció import de finançament   

Projecte 2015.8.PFCT. Programa formació contínua transversal (5.033,17)  

Projecte 2017.8.AMB. Programa polítiques socials 2016-2019 (32.980,51)  

Subtotal ajustaments (38.013,68) 0,00 

Total desviacions de finançament afectat acumulades segons la Sindicatura 160.392,84 233.625,43 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l’exercici 2020 de l’Ajuntament. 

 

L’import ajustat de les desviacions acumulades positives afecta l’Estat del romanent de 

tresoreria. 

2.2.3.7. Romanent de tresoreria per a despeses generals 

De les observacions fetes en els apartats anteriors d’aquest informe es desprenen unes 

noves quantitats per als diferents epígrafs de l’Estat del romanent de tresoreria a 31 de 

desembre del 2020 presentat per l’Ajuntament, de les quals resultaria un nou Romanent de 

tresoreria per a despeses generals estimats per la Sindicatura (vegeu el quadre 71). 

 

L’Estat del romanent de tresoreria a 31 de desembre del 2020, segons l’Ajuntament i segons 

la Sindicatura, es presenta en el quadre següent: 

Quadre 46. Comparació de l’Estat del romanent de tresoreria a 31 de desembre del 2020 segons 

l’Ajuntament i segons la Sindicatura 

Component Segons l’Ajuntament Segons la Sindicatura 

      

(+) Fons líquids (A)  2.367.741,26  2.367.741,26 
      

(+) Drets pendents de cobrament (B)  1.922.707,58  1.633.460,58 

(+) del pressupost corrent 572.391,89  572.391,89  

(+) de pressupostos tancats 1.279.624,68  990.377,68  

(+) d’operacions no pressupostàries 70.691,01  70.691,01  
      

(-) Obligacions pendents de pagament (C)  1.306.519,12  1.135.816,41 

(+) del pressupost corrent 444.016,80  444.016,80  

(+) de pressupostos tancats 455.370,78  284.668,07  

(+) d’operacions no pressupostàries 407.131,54  407.131,54  
      

(+) Partides pendents d’aplicació (D)  (2.862,80)  (2.862,80) 

(-) cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva 2.862,80  2.862,80  

(+) pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva 0,00  0,00  
      

Romanent de tresoreria total (E=A+B-C+D) 2.980.866,92  2.862.522,63 

Saldo de dubtós cobrament (F) 565.242,60  766.809,27 

Excés de finançament afectat (G) 198.406,52  160.392,84 

Romanent de tresoreria per a despeses generals (H=E-F-G) 2.217.217,80  1.935.320,52 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l’exercici 2020 de l’Ajuntament. 
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Com es pot observar hi ha una diferència de 281.897€ entre el Romanent de tresoreria per 

a despeses generals calculat per l’Ajuntament de 2.217.218 €, positiu, i el calculat per la 

Sindicatura de Comptes, d’1.935.321 €, també de signe positiu. 

2.3. BALANÇ 

Els saldos dels epígrafs inclosos en les agrupacions del Balanç a 31 de desembre del 2020, 

es reflecteixen en el quadre següent: 

Quadre 47. Balanç a 31 de desembre del 2020  

Actiu 

Saldo a 

31.12.2020 

Saldo a 

31.12.2019 

    

A) Actiu no corrent 35.153.053,95  36.076.040,14  

I. Immobilitzat intangible 14.020,56  13.530,83  

II. Immobilitzat material 35.081.583,39  36.005.059,31  

III. Inversions immobiliàries 0,00  0,00  

IV. Patrimoni públic del sòl 57.450,00  57.450,00  

V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, 

multigrup i associades 0,00  0,00  

VI. Inversions financeres a llarg termini 0,00  0,00  

VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini 0,00  0,00  

    

B) Actiu corrent 3.725.951,66  3.105.129,51  

I. Actius en estat de venda 0,00  0,00  

II. Existències 0,00  0,00  

III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini 1.344.951,00  1.346.712,84  

IV. Inversions financeres a curt termini en entitats del grup, 

multigrup i associades 0,00  0,00  

V. Inversions financeres a curt termini 13.259,40  13.259,40  

VI. Ajustos per periodificació 0,00  0,00  

VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 2.367.741,26  1.745.157,27  

    

Total Actiu 38.879.005,61  39.181.169,65  

.../... 
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Patrimoni net i passiu 

Saldo a 

31.12.2020 

Saldo a 

31.12.2019 

    

A) Patrimoni net 36.939.302,01  36.311.890,30  

I. Patrimoni 16.799.652,93  16.799.652,93  

II. Patrimoni generat 18.795.871,29  18.857.869,10  

III. Ajustos per canvi de valor 0,00  0,00  

IV. Subvencions rebudes pendents d’imputació a resultats 1.343.777,79  654.368,27  

    

B) Passiu no corrent 245.616,83  278.484,97  

I. Provisions a llarg termini 0,00  0,00  

II. Deutes a llarg termini 245.616,83  278.484,97  

III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg 

termini 0,00  0,00  

IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini 0,00  0,00  

V. Ajustos per periodificació a llarg termini 0,00  0,00  

    

C) Passiu corrent 1.694.086,77  2.590.794,38  

I. Provisions a curt termini 64.248,43  0,00  

II. Deutes a curt termini 333.162,04  496.827,73  

III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt 

termini 0,00  0,00  

IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini 1.296.676,30  2.093.966,65  

V. Ajustos per periodificació a curt termini 0,00  0,00  

    

Total Patrimoni net i Passiu 38.879.005,61  39.181.169,65  

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l’exercici 2020 de l’Ajuntament. 

 

En els apartats següents s’analitzen els epígrafs relatius al Balanç que inclouen comptes 

que tenen saldo o que van tenir moviments durant el període analitzat. 

2.3.1. Actiu no corrent 

Els saldos i moviments enregistrats durant l’exercici 2020 en els comptes relatius a l’Actiu no 

corrent es mostren en el quadre següent: 
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Quadre 48. Saldos i moviments de l’Actiu no corrent. Exercici 2020 

Epígraf* 

Saldo a 

31.12.2019 

deutor / (creditor) 

Incorpo-

racions  Amortitzacions Traspassos 

Saldo a 

31.12.2020 

deutor / (creditor) 

      

I. Immobilitzat intangible 13.530,83 5.000,00 (4.510,27) 0,00 14.020,56 

1. Inversió en recerca i 

desenvolupament 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Propietat industrial i 

intel·lectual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Aplicacions 

informàtiques 13.530,83 0,00 (4.510,27) 0,00 9.020,56 

4. Inversions sobre actius 

utilitzats en règim 

d’arrendament o cedits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. Altre immobilitzat 

intangible 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 

      

II. Immobilitzat material 36.005.059,31 367.814,60 (1.291.290,52) 0,00 35.081.583,39 

1. Terrenys 9.788.423,96 0,00 0,00 0,00 9.788.423,96 

2. Construccions 23.769.208,99 232.851,38 (884.010,85) 0,00 23.118.049,52 

3. Infraestructures 2.005.013,39 0,00 (287.166,45) 0,00 1.717.846,94 

4. Béns del patrimoni 

històric 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. Altre immobilitzat 

material 442.412,97 134.963,22 (120.113,22) 0,00 457.262,97 

6. Immobilitzat material en 

curs i bestretes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      

IV. Patrimoni públic del sòl 57.450,00 0,00 0,00 0,00 57.450,00 

1. Terrenys 57.450,00 0,00 0,00 0,00 57.450,00 

2. Construccions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. En construcció i 

bestretes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Altre patrimoni públic 

del sòl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      

Total Actiu no corrent 36.076.040,14 372.814,60 (1.295.800,79) 0,00 35.153.053,95 

Total import brut de l’Actiu no corrent a 31 de desembre del 2020 65.001.720,50 

Total amortització acumulada de l’Actiu no corrent a 31 de desembre del 2020 (29.848.666,55) 

Total Actiu no corrent net a 31 de desembre del 2020 35.153.053,95 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l’exercici 2020 de l’Ajuntament. 

* No s’han inclòs els epígrafs referits a les inversions immobiliàries, inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, 

multigrup, i associades i inversions financeres a llarg termini, atès que no presentaven cap saldo ni van tenir cap moviment 

durant el període analitzat. 

A continuació es descriuen els aspectes més rellevants de l’Actiu no corrent: 
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• Inventari de béns 

 

L’inventari a data 31 de desembre del 2020 es va rectificar i aprovar en la sessió plenària 

del 28 d’abril del 2021. El valor net comptable aprovat va ser de 35,15 M€, i inclou la 

totalitat dels béns de l’immobilitzat (intangible, material, i patrimoni públic del sòl). L’import 

de l’inventari és el que constava en els comptes anuals a 31 de desembre del 2020. 

• Cessió de béns 

 

En el conveni de finançament entre la Generalitat i l’Ajuntament de Badia del Vallès, signat 

el 31 de juliol del 2007, es va establir que el Govern per potenciar la capacitat fiscal del 

municipi, havia d’adoptar les mesures necessàries per cedir els terrenys del terme 

municipal de Badia del Vallès qualificats d’equipaments comunitaris, la titularitat dels 

quals corresponia a la Generalitat de Catalunya o a l’Institut Català del Sòl. No obstant 

això, a la data de redacció d’aquest informe (setembre del 2022) no s’havia formalitzat la 

cessió total de les parcel·les.  

 

En el quadre següent es mostren les parcel·les encara pendents de cessió: 

Quadre 49. Parcel·les pendents de cessió per la Generalitat a l’Ajuntament de Badia del Vallès 

Identificació 

de la 

parcel·la 

Descripció del 

solar (ús de la 

parcel·la) Valor net comptable Comentaris Propietat 

Propietat 

segons el 

cadastre 

D1 Instal·lacions 

esportives 

municipals 

Terreny: 2.541.267,00 

Edificació: 3.102.669,00 

L’INCASÒL es reconeix 

la titularitat de la 

propietat. 

INCASÒL INCASÒL 

R4-6 i R3 Depuradora i 

annexos 

Terreny: 377.907,00 Ús temporal. INCASÒL* Generalitat de 

Catalunya 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament. 

* Propietat dels organismes estatals Institut Nacional de l’Habitatge o Institut de Promoció Pública de l’Habitatge, 

transferida a l’INCASÒL de conformitat amb la disposició transitòria de la Llei 4/1980, del 16 de desembre, de creació 

de l’INCASÒL. 

 

L’Ajuntament va incloure aquestes dues parcel·les en l’inventari i, per tant, consten en el 

balanç de l’Ajuntament encara que la cessió no es va formalitzar. L’Ajuntament es va fer 

càrrec de les càrregues i gravàmens de les parcel·les, fet que suposaria un pagament 

indegut. 

 

• Parcel·les destinades a projectes d’horts urbans 

 

Mitjançant Acord de la Junta de Govern Local dl 30 d’octubre del 2019, ratificat en la 

sessió del 29 de març del 2019, l’Ajuntament va aprovar l’adjudicació de l’expedient de 
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contractació per a la construcció de l’obra de reubicació dels horts urbans de Badia del 

Vallès, amb la finalitat de crear un equipament d’horts urbans al municipi.  

S’ha detectat que les dues primeres certificacions d’obres per 105.924 € i 78.295 €, res-

pectivament, no constaven enregistrades en el Balanç en el compte d’Immobilitzat.  

De la revisió realitzada de l’epígraf Actiu no corrent del Balanç, cal posar de manifest les 

observacions següents: 

a) Cessió de béns pendent de formalitzar 

El compromís de cessió de les parcel·les detallades en el quadre 49 està pendent de for-

malitzar des de l’any 2007, any en què es va signar el conveni de finançament, tal com s’ha 

esmentat anteriorment. L’Ajuntament va enregistrar aquestes parcel·les en el seu inventari 

de béns com a titular sense tenir la plena propietat de les parcel·les. 

 

Encara que no es va fer l’acte administratiu respecte a l’acord de cessió o de lliurament a 

l’ús general de les parcel·les esmentades, aquests béns estaven en ús per l’Ajuntament amb 

el coneixement de la mateixa Generalitat i de l’INCASÒL. 

D’acord amb la norma de reconeixement i valoració dinovena de la ICAL, Adscripcions i 

altres cessions gratuïtes d’ús de béns i drets, aquests béns s’han d’enregistrar tant en l’entitat 

beneficiària com en l’entitat aportant o cedent d’acord amb els criteris establerts en la norma 

de reconeixement i valoració divuitena de la ICAL, Transferències i subvencions. L’entitat 

beneficiària ha d’enregistrar el bé rebut en el seu actiu en funció de la seva naturalesa i pel 

valor raonable del bé. 

 

El reconeixement en l’inventari, i per tant en l’actiu, es va fer en exercicis anteriors a l’exercici 

fiscalitzat (data d’alta en l’inventari en el 2014). No obstant això, l’Ajuntament hauria de 

detallar en l’inventari els elements cedits en ús de forma separada i fer-ho constar en la 

Memòria dels comptes anuals. 

b) Immobilitzat no enregistrat 

Dins de l’epígraf Actiu no corrent, l’Ajuntament no va enregistrar dins l’immobilitzat dues 

certificacions d’obres corresponent al projecte d’horts urbans per 184.219 €. 

2.3.2. Actiu corrent 

Els saldos i els moviments enregistrats durant l’exercici 2020 en els comptes relatius a l’Actiu 

corrent es mostren en el quadre següent: 
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Quadre 50. Saldos i moviment de l’Actiu corrent. Exercici 2020 

Epígraf (a) 

Saldo a 

31.12.2019 

deutor / 

(creditor) Augments  Disminucions 

Saldo a 

31.12.2020 

deutor / 

(creditor) 

      

III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini 1.346.712,84 14.863.904,92 14.865.666,76 1.344.951,00 

1. Deutors per operacions de gestió  1.242.200,92 14.620.664,33 14.576.091,28 1.286.773,97 

2. Altres comptes a cobrar 104.511,92 243.240,59 289.575,48 58.177,03 

3. Administracions públiques 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Deutors per administració de recursos per 

compte d’altres ens públics 0,00 0,00 0,00 0,00 

      

V. Inversions financeres a curt termini 13.259,40 0,00 0,00 13.259,40 

1. Inversions financeres en patrimoni 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Crèdits i valors representatius de deute (b) 745,42 0,00 0,00 745,42 

3. Derivats financers 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Altres inversions financeres (b) 12.513,98 0,00 0,00 12.513,98 

      

VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents 1.745.157,27 27.824.570,48 27.201.986,49 2.367.741,26 

1. Altres actius líquids equivalents 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Tresoreria 1.745.157,27 27.824.570,48 27.201.986,49 2.367.741,26 

      

Total Actiu corrent 3.105.129,51 42.688.475,40 42.067.653,25 3.725.951,66 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l’exercici 2020 de l’Ajuntament. 

Notes: 

(a) No s’han inclòs els epígrafs referits a actius en estat de venda, existències ni ajustos per periodificació atès que no 

presentaven cap saldo ni van tenir cap moviment durant el període analitzat. 

(b) Comptes que no formen part de l’Estat del romanent de tresoreria de l’Ajuntament. Es tracta de provisions de fons amb 

diversos procuradors per recursos del contenciós administratiu. 

Els saldos i moviments dels comptes Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini s’han 

conciliat de manera satisfactòria amb els imports corresponents que consten en els 

comptes i estats relatius a la informació pressupostària (de l’exercici corrent i d’exercicis 

tancats) i en l’Estat del romanent de tresoreria, analitzats en els apartats 2.2.1, 2.2.2 i 2.2.3, 

respectivament. 

 

Els saldos i moviments dels comptes d’Efectiu i altres actius líquids equivalents s’han con-

ciliat de manera satisfactòria amb els imports corresponents que consten en l’Estat del ro-

manent de tresoreria, analitzat en l’apartat 2.2.3.1. 

 

Per tant, les observacions que s’han posat de manifest en els apartats indicats afectarien els 

saldos de l’Actiu corrent del Balanç de la manera que es reflecteix en el quadre 72 de 

l’apartat 4.1, on s’identifiquen els ajustaments i les reclassificacions incorporades al Balanç 

a 31 de desembre del 2020. 
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2.3.3. Patrimoni net 

Els saldos i moviments enregistrats durant l’exercici 2020 en els comptes inclosos en 

l’agrupació del Patrimoni net es mostren en el quadre següent: 

Quadre 51. Saldos i moviments del Patrimoni net. Exercici 2020 

Epígraf (a) 

Saldo a 

31.12.2019 

creditor / (deutor) Augments Disminucions 

Saldo a 

31.12.2020 

creditor / (deutor) 

     

I. Patrimoni 16.799.652,93 0,00 0,00 16.799.652,93 

     

II. Patrimoni generat 18.857.869,10 1.291.392,87 1.353.390,68 18.795.871,29 

1. Resultats d’exercicis anteriors 20.146.725,23 (2.536,74) 1.310.639,88 18.838.622,09 

2. Resultat de l’exercici (1.288.856,13) (b) 1.288.856,13 (c) 42.750,80 (42.750,80) 

     

IV. Subvencions rebudes pendents 

d’imputació a resultats 654.368,27 (d) 1.575.720,07 (e) 886.310,55 1.343.777,79 

1. Subvencions per a finançament 

immobilitzat no financer 467.540,28 840.711,15 263.815,33 1.044.436,10 

2. Subvencions per al finançament 

d’actius corrents i despeses 152.190,93 735.008,92 622.495,22 264.704,63 

3. Subvencions per al finançament 

d’operacions financeres 34.637,06 0,00 0,00 34.637,06 

     

Total Patrimoni net 36.311.890,30 2.867.112,94 2.239.701,23 36.939.302,01 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l’exercici 2020 de l’Ajuntament. 

Notes: 

(a) No s’ha inclòs l’epígraf referit als ajustos per canvis de valors, atès que no presentava cap saldo ni va tenir cap moviment 

durant el període analitzat. 

(b) Correspon al traspàs del resultat negatiu (desestalvi) de l’exercici anterior. 

(c) Correspon al resultat negatiu (desestalvi) de l’exercici, vegeu l’apartat 2.4. 

(d) Correspon a augments de subvencions considerades no reintegrables durant l’exercici. És la contrapartida dels comptes 

del subgrup 94, Ingressos per subvencions. 

(e) Correspon a imputacions a resultats. És la contrapartida del subgrup 84, Imputació de subvencions. 

A continuació es descriuen els epígrafs de Patrimoni net que van tenir algun moviment en 

l’exercici 2020: 

 

• Patrimoni generat 

 

En Patrimoni generat s’imputen els resultats de l’exercici i els resultats generats en exer-

cicis anteriors que s’imputen directament per no desvirtuar el Compte del resultat econo-

micopatrimonial de l’exercici. 
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A Patrimoni generat s’han practicat un seguit d’ajustos que afecten tant el Compte del 

resultat economicopatrimonial, 469.534 € amb signe negatiu, com Patrimoni, 100.311 €; 

en total, 369.223 €. 

Els ajustos (vegeu el quadre 73) que afecten el Compte del resultat economicopa-

trimonial són la modificació dels saldos de dubtós cobrament, 201.566 € (vegeu l’apartat 

2.2.3.5) i les subvencions rebudes pendents d’imputar a resultats, 292.205 € (vegeu 

l’apartat 2.3.3).  

Els ajustos (vegeu el quadre 72) que afecten el Patrimoni són: disminució de drets 

pendents de cobrament d’exercicis tancats per subvencions, 274.725 € (vegeu l’apartat 

2.2.1.2.a); disminució de drets pel cànon concessió SOREA, 14.522 € (vegeu l’apartat 

2.2.1.2.b); subvencions atorgades, 170.703 € (vegeu l’apartat 2.2.2.2); subvencions 

rebudes pendents d’imputar, 34.637 € (vegeu l’observació c) d’aquest mateix apartat); i 

actiu no enregistrat, 184.218 € (vegeu l’apartat 2.3.1). 

 

Dins l’epígraf Patrimoni generat, el moviment del compte de resultats d’exercicis anteriors 

de l’any 2020 es detalla en el quadre següent: 

Quadre 52. Moviments del compte de Resultats d’exercicis anteriors. Exercici 2020 

Concepte Augments Disminucions 

Traspàs resultat exercici anterior  1.288.856,13 

Anul·lació drets exercicis tancats  23.106,99 

Devolució ingressos indeguts  (1.247,00) 

Modificació obligacions exercicis tancats  (76,24) 

Modificació saldo inicial drets exercicis tancats (2.536,74)  

Import total (2.536,74) 1.310.639,88 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l’exercici 2020 de l’Ajuntament. 

 

• Subvencions rebudes pendents d’imputació a resultats 

 

De l’anàlisi del patrimoni net a 31 de desembre del 2020, particularment de les sub-

vencions rebudes pendents d’imputació a resultats, diferenciades per tipus de subvenció, 

cal fer les observacions que s’expliquen a continuació. 

a) Subvencions per al finançament de l’immobilitzat no financer  

Les subvencions per al finançament de l’immobilitzat no financer (per adquisició d’actius) 

es traspassen a resultats en proporció a la vida útil del bé, aplicant el mateix mètode que 
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per a la dotació a l’amortització dels elements de l’actiu finançats amb les subvencions 

rebudes. 

D’acord amb la mostra revisada es conclou que l’Ajuntament va utilitzar un criteri d’imputació 

a resultats diferent del de la vida útil dels elements dels actius subvencionats. L’Ajuntament 

determinava lliurement el nombre d’anys en què es traspassava a resultats els imports de 

les subvencions. Aquest nombre d’anys sempre era inferior al nombre d’anys de vida útil 

dels elements subvencionats.  

L’Ajuntament va enregistrar una imputació a resultats de l’exercici de 263.815 € mentre que 

segons el càlcul fet per la Sindicatura l’import hauria d’haver estat de 71.079 € (vegeu l’ajust 

en el quadre 53).  

b) Subvencions per al finançament d’actius corrents i despeses 

La imputació de les subvencions per finançament d’actius corrents i despeses es realitza en 

l’exercici en què es meriten les despeses que es financin. 

 

Per revisar aquesta tipologia de subvencions s’ha seleccionat una mostra d’expedients per 

comprovar si s’ha aplicat el criteri d’imputació assenyalat per la ICAL: imputació al resultat 

del mateix exercici en què es meritin les despeses que estiguin finançant. 

 

L’any 2020 l’Ajuntament va enregistrar en el compte Imputació de subvencions per al 

finançament d’actius corrents i despeses 622.495 €. D’acord amb el criteri d’imputació asse-

nyalat per la ICAL es considera que s’haurien d’haver imputat a resultats 523.027 € (vegeu 

l’ajust en el quadre 53).  

c) Subvencions per al finançament d’operacions financeres 

Les subvencions per cancel·lació de passius s’imputen al resultat de l’exercici en què es 

produeix la cancel·lació. 

 

L’Ajuntament tenia enregistrat des de l’any 2016 34.637 € pendents d’imputar a resultats en 

concepte de subvenció per finançar l’amortització d’un préstec. L’any 2016 es va amortitzar 

el préstec i la subvenció no es va imputar a resultats. Es considera que aquest import de 

34.637 € s’hauria d’imputar a resultats d’exercicis anteriors (vegeu el quadre 53). 

L’impacte dels ajustos que es derivarien de les observacions descrites modificaria el quadre 

51, on es reflecteix la variació dels comptes de subvencions pendents d’imputació a resul-

tats, de la manera que consta en el quadre següent: 
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Quadre 53. Variació dels comptes de Subvencions rebudes pendents d’imputació a resultats segons 

Sindicatura 

Epígraf 

Saldo a 

31.12.2019 

creditor / 

(deutor) 

Subvencions 

rebudes 

Imputació al 

resultat de 

l’exercici 

Imputació a 

resultats 

d’exercicis 

anteriors 

Saldo a 

31.12.2020 

creditor / 

(deutor) 

Subvencions rebudes pendents 

d’imputació a resultats segons 

l’Ajuntament 654.368,27 1.575.720,07 886.310,55 0,00 1.343.777,79 

1. Subvencions per al finançament 

d’immobilitzat no financer 467.540,28 977.239,41 71.079,36 0,00 1.373.700,33 

2. Subvencions per al finançament 

d’actius corrents i despeses 152.190,93 598.480,66 523.026,55 0,00 227.645,04 

3. Subvencions per al finançament 

d’operacions financeres 34.637,06 0,00 0,00 34.637,06 0,00 

Subvencions rebudes pendents 

d’imputació a resultats segons la 

Sindicatura 654.368,27 1.575.720,07 594.105,91 34.637,06 1.601.345,37 

Diferència (import de l’ajust) 0,00 0,00 292.204,64 (34.637,06) (257.567,58) 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l’exercici 2020 de l’Ajuntament. 

 

La imputació a resultats de l’exercici s’hauria de disminuir en 292.205 €; mentre que la 

imputació a resultats d’exercicis anteriors, segons l’ajust proposat, s’hauria de veure in-

crementada en 34.637 €. Aquests fets comportarien que el saldo a 31 de desembre del 

2020 de l’epígraf Subvencions rebudes pendents d’imputació a resultats, s’incrementés en 

257.568 €. Així mateix, arran de les observacions explicades anteriorment, els ingressos 

per transferències i subvencions rebudes es veurien disminuïts en 379.668 € (vegeu 

l’apartat 2.4). 

 

L’efecte sobre el Balanç i el Compte del resultat economicopatrimonial de l’ajust en la 

imputació al resultat de l’exercici per 292.205 € es mostra en els quadres 72 i 73, respec-

tivament. 

2.3.4. Passiu no corrent 

En el quadre següent es reflecteixen els saldos i els moviments enregistrats durant l’exercici 

2020 en els comptes inclosos en l’agrupació del Passiu no corrent: 
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Quadre 54. Saldos i moviments del Passiu no corrent. Exercici 2020 

Epígraf * 

Saldo a 

31.12.2019 Augments Disminucions 

Saldo a 

31.12.2020 

II. Deutes a llarg termini 278.484,97 0,00 32.868,14 245.616,83 

1. Obligacions i altres valors negociables 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Deutes amb entitats de crèdits 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Derivats financers 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Altres deutes  278.484,97 0,00 32.868,36 245.616,83 

Total Passiu no corrent 278.484,97 0,00 32.868,14 245.616,83 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l’exercici 2020 de l’Ajuntament. 

* No s’han inclòs els epígrafs que no presentaven cap saldo ni van tenir cap moviment durant el període analitzat. 

 

La composició d’Altres deutes a 31 de desembre del 2020, afegint la part a curt termini, 

formada per tres préstecs concedits per la Diputació de Barcelona, es detalla en el quadre 

següent: 

Quadre 55. Composició dels préstecs rebuts de la Diputació de Barcelona  

Identificació 

Import 

concedit 

Nombre 

d’anualitats 

Saldo a 31.12.2020 

Llarg 

termini 

Curt  

termini Total 

2017/1/DIPU1 

Caixa de crèdit Diputació de Barcelona 112.429,28 10 78.700,49 11.242,86 89.943,35 

2017/1/DIPU2 

Caixa de crèdit Diputació de Barcelona 60.870,70 10 42.609,49 6.087,03 48.696,52 

2018/1/DIPU 

Caixa de crèdit Diputació de Barcelona 155.383,57 10 124.306,85 15.538,25 139.845,10 

Total Altres deutes 328.683,55  245.616,83 32.868,14 278.484,97 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l’exercici 2020 de l’Ajuntament. 

2.3.5. Passiu corrent 

En el quadre següent es reflecteixen els saldos i els moviments enregistrats durant l’exercici 

2020 en els comptes inclosos en l’agrupació Passiu corrent: 
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Quadre 56. Saldos i moviments del Passiu corrent. Exercici 2020  

Epígraf* 

Saldo a 

31.12.2019 Augments  Disminucions 

Saldo a 

31.12.2020 

      

I. Provisions a curt termini 0,00 64.248.43 0,00 64.248,43 

      

II. Deutes a curt termini 496.827,73 567.721,19 731.386,88 333.162,04 

1. Obligacions i altres valors negociables 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Deutes amb entitats de crèdits 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Derivats financers 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Altres deutes  496.827,73 567.721,19 731.386,88 333.162,04 

      

IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini 2.093.966,65 19.921.662,22 20.718.952,57 1.296.676,30 

1. Creditors per operacions de gestió 1.941.686,24 12.185.501,50 12.986.267,79 1.140.919,95 

2. Altres comptes a pagar 25,23 6.466.870,31 6.463.831,34 3.064,20 

3. Administracions públiques 152.255,18 1.269.290,41 1.268.853,44 152.692,15 

      

Total Passiu corrent 2.590.794,38 20.553.631,84 21.450.339,45 1.694.086,77 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l’exercici 2020 de l’Ajuntament. 

* No s’han inclòs els epígrafs Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini ni els Ajustos per perio-

dificació a curt termini, atès que no presentaven cap saldo ni van tenir cap moviment durant el període analitzat. 

 

Els saldos i els moviments dels comptes reflectits en el quadre anterior s’han conciliat de 

manera satisfactòria amb els imports corresponents que consten en els comptes i estats 

relatius a la informació pressupostària (de l’exercici corrent i d’exercicis tancats) i en l’Estat 

del romanent de tresoreria, analitzats en els apartats 2.2.1, 2.2.2 i 2.2.3, respectivament. 

Així mateix, l’anàlisi dels comptes que no formen part de l’Estat del romanent de tresoreria, 

s’ha fet també en els apartats anteriors corresponents. 

 

Per tant, les observacions que s’han posat de manifest en els apartats indicats, afectarien 

els saldos de Creditors a curt termini del Balanç de la manera que es reflecteix en el quadre 

72, on s’identifiquen els ajustaments i les reclassificacions incorporades al Balanç a 31 de 

desembre del 2020. 

 

A continuació es descriuen alguns aspectes a tenir en compte i que no s’han exposat en els 

apartats anteriors. 

 

• Provisions a curt termini 

 

Les provisions a curt termini corresponen a l’import estimat per l’Ajuntament de les sub-

vencions atorgades pendents de pagar a 31 de desembre en les quals la persona bene-

ficiària havia complert les condicions per al seu cobrament. 
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• Deutes a curt termini. Altres deutes 

 

En el quadre següent es detalla la composició del compte Altres deutes: 

Quadre 57. Saldos i moviment d’Altres deutes. Exercici 2020 

Epígraf 

Saldo a 

31.12.2019 Augments Disminucions 

Saldo a 

31.12.2020 

Creditors pressupostaris. Altres deutes. Exercici 

corrent 0,00 458.753,92 406.653,91 52.100,01 

Creditors pressupostaris. Altres deutes. 

Exercicis tancats 175.252,36 (1,24) 175.184,94 66,18 

Creditors per operacions pendents d’aplicar al 

pressupost. Altres deutes 80.897,47 38.575,63 80.317,03 39.156,07 

Altres deutes a curt termini 32.868,58 32.868,36 32.868,58 32.868,36 

Fiances i dipòsits rebuts a curt termini 207.809,32 37.524,52 36.362,42 208.971,42 

Total Altres deutes 496.827,73 567.721,19 731.386,88 333.162,04 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l’exercici 2020 de l’Ajuntament. 

 

En el compte Fiances i dipòsits rebuts a curt termini s’enregistraven a banda dels dipòsits 

i les fiances rebudes, els embargaments per compte de tercers i les quotes sindicals. El 

saldo i el moviment d’aquest compte durant l’exercici 2020 es mostra en el quadre 

següent: 

Quadre 58. Detall i moviments del compte Fiances i dipòsits rebuts a curt termini 

Epígraf 

Saldo a 

31.12.2019 Augments Disminucions 

Saldo a 

31.12.2020 

Quotes sindicals* 409,70 0,00 49,30 360,40 

Embargs judicials* 3.371,49 0,00 2.399,00 972,49 

Fiances definitives 80.244,52 1.737,47 1.850,00 80.131,99 

Fiances locals comercials 110.794,33 10.900,23 7.752,82 113.941,74 

Fiances provisionals 11.782,44 0,00 0,00 11.782,44 

Fiances mercat municipal 1.206,84 575,52 0,00 1.782,36 

Fiances i dipòsits rebuts a curt termini 207.809,32 13.213,22 12.051,12 208.971,42 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l’exercici 2020 de l’Ajuntament. 

* Abonades amb les retencions practicades en les nòmines del personal. 

 

Per altra part, els avals rebuts han de constar en la Memòria i no tenen reflex comptable. 

En la Memòria hi consta que existien avals a favor de l’Ajuntament per 827.827 €. 

 

Encara que la ICAL preveu diversos comptes, l’Ajuntament utilitza només el compte 

Fiances i dipòsits rebuts a curt termini, independentment que es tracti d’un dipòsit o d’una 

fiança o que sigui a llarg termini o a curt termini. 
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S’han analitzat les garanties de fiances i avals conjuntament per verificar l’antiguitat dels 

saldos. La composició per exercicis va ser com es mostra en el quadre següent: 

Quadre 59. Composició per exercicis de les fiances i dels avals. Exercici 2020 

Exercici 

Fiances 

provisionals 

Fiances 

definitives 

Fiances 

arrendament 

locals 

Fiances 

Mercat 

Municipal 

Total 

fiances 

Avals informats 

en la Memòria 

2006 i anteriors 6.987,11  26.965,03  23.347,19 0,00 57.299,33 400.961,58 

2007 3.000,33  7.069,92  1.096,50 0,00 11.166,75 0,00 

2008 0,00  312,00  287,05 0,00 599,05 0,00 

2009 120,00  0,00 1.957,36 0,00 2.077,36 58.763,06 

2010 1.675,00  0,00 1.486,66 0,00 3.161,66 138.282,56 

2011 0,00 1.442,00  2.053,48 0,00 3.495,48 14.648,02 

2012 0,00 0,00 1.000,62€ 0,00 1.000,62 0,00 

2013 0,00 0,00 5.913,65 0,00 5.913,65 27.654,50 

2014 0,00 0,00 4.831,80 0,00 4.831,80 0,00 

2015 0,00 3.444,23  11.981,54 0,00 15.425,77 4.446,89 

2016 0,00 22.255,28  5.286,47 0,00 27.541,75 14.844,92 

2017 0,00 3.229,76  10.505,79 0,00 13.735,55 34.122,25 

2018 0,00 5.727,25 11.905,32 0,00 17.632,57 21.286,43 

2019 0,00 9.799,05 25.614,19 1.206,84 36.620,08 76.276,34 

2020 0,00 112,53  6.674,12 575,52 7.137,11 36.540,26 

Total 11.782,44 80.131,99 113.941,74 1.782,36 207.638,53 827.826,81 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l’exercici 2020 de l’Ajuntament. 

 

De la revisió efectuada cal posar de manifest les observacions següents: 

a) Antiguitat de les fiances rebudes i els avals 

Les fiances provisionals i definitives i els avals garanteixen el compliment de contractes 

licitats per l’Ajuntament. Una vegada aprovada la liquidació del contracte, si no s’han deter-

minat responsabilitats s’ha de retornar el dipòsit en metàl·lic o la garantia constituïda o can-

cel·lar l’aval. 

 

L’antiguitat de les fiances provisionals i definitives i la dels avals poden ser un indicador que 

aquest tràmit no es va efectuar, o almenys que no es va efectuar en tots els casos. 

b) Comptabilització de les fiances rebudes 

Encara que la ICAL preveu diversos comptes, l’Ajuntament va utilitzar només el compte 

Dipòsits a curt termini, independentment que es tractés d’un dipòsit o d’una fiança o que fos 
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a llarg termini o a curt termini. Pel que fa a les fiances provisionals a priori s’haurien de 

considerar a curt termini mentre que les fiances definitives caldria analitzar-les per a cada 

cas. L’anàlisi de l’horitzó temporal de les fiances podria donar lloc a una reclassificació en 

el Balanç de l’Ajuntament. 

2.3.6. Balanç ajustat 

De les observacions fetes en els apartats anteriors d’aquest informe es desprenen unes 

noves quantitats per als diferents epígrafs del Balanç a 31 de desembre del 2020 presentat 

per l’Ajuntament (vegeu el quadre 72). 

El Balanç a 31 de desembre del 2020, segons l’Ajuntament i segons la Sindicatura, es pre-

senta en el quadre següent: 

Quadre 60. Comparació del Balanç a 31 de desembre del 2020 segons l’Ajuntament i segons la 

Sindicatura 

Actiu 

Segons 

l’Ajuntament 

Segons la 

Sindicatura 

    

A) Actiu no corrent 35.153.053,95  35.337.272,31 

I. Immobilitzat intangible 14.020,56  14.020,56 

II. Immobilitzat material 35.081.583,39  35.265.801,75 

III. Inversions immobiliàries 0,00  0,00 

IV. Patrimoni públic del sòl 57.450,00  57.450,00 

V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, 

multigrup i associades 0,00  0,00 

VI. Inversions financeres a llarg termini 0,00  0,00 

VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini 0,00  0,00 

    

B) Actiu corrent 3.725.951,66  3.259.375,55 

I. Actius en estat de venda 0,00  0,00 

II. Existències 0,00  0,00 

III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini 1.344.951,00  878.374,89 

IV. Inversions financeres a curt termini en entitats del grup, 

multigrup i associades 0,00  0,00 

V. Inversions financeres a curt termini 13.259,40  13.259,40 

VI. Ajustos per periodificació 0,00  0,00 

VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 2.367.741,26  2.367.741,26 

    

Total Actiu 38.879.005,61  38.596.647,86 

.../... 
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Patrimoni net i passiu 

Segons 

l’Ajuntament 

Segons la 

Sindicatura 

   

A) Patrimoni net 36.939.302,01 36.827.646,97 

I. Patrimoni 16.799.652,93 16.799.652,93 

II. Patrimoni generat 18.795.871,29 18.426.648,67 

III. Ajustos per canvi de valor 0,00 0,00 

IV. Subvencions rebudes pendents d’imputació a resultats 1.343.777,79 1.601.345,37 

   

B) Passiu no corrent 245.616,83 245.616,83 

I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 

II. Deutes a llarg termini 245.616,83 245.616,83 

III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg 

termini 0,00 0,00 

IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini 0,00 0,00 

V. Ajustos per periodificació a llarg termini 0,00 0,00 

   

C) Passiu corrent 1.694.086,77 1.523.384,06 

I. Provisions a curt termini 64.248,43 64.248,43 

II. Deutes a curt termini 333.162,04 333.162,04 

III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt 

termini 0,00 0,00 

IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini 1.296.676,30 1.125.973,59 

V. Ajustos per periodificació a curt termini 0,00 0,00 

   

Total Patrimoni net i Passiu 38.879.005,61 38.596.647,86 

Imports en euros.  

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l’exercici 2020 de l’Ajuntament. 

2.4. COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL 

El Compte del resultat economicopatrimonial comprèn, amb la separació adequada, els in-

gressos i beneficis de l’exercici, les despeses i pèrdues i, per diferència, el resultat, l’estalvi 

o el desestalvi. 

 

En el quadre següent es resumeix el Compte del resultat economicopatrimonial de l’exercici 

2020 presentat per l’Ajuntament: 
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Quadre 61. Compte del resultat economicopatrimonial. Exercici 2020 

Conceptes Exercici 2020* Exercici 2019 

1. Ingressos tributaris i urbanístics 3.650.405,22 4.142.120,81 

2. Transferències i subvencions rebudes 8.218.993,43 7.563.557,32 

3. Vendes i prestacions de servei 37.715,46 31.’55,69 

4. Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació i 

deteriorament de valor 0,00 0,00 

5. Treballs realitzats per l’entitat per al immobilitzat 0,00 0,00 

6. Altres ingressos de gestió ordinària 1.120.836,45 1.339.3085,91 

7. Excessos de provisions 0,00 0,00 

A) Total ingressos de gestió ordinària (1+2+3+4+5+6+7) 13.027.950,56 13.076.319,73 

8. Despeses de personal (6.027.379,77) (6.192.510,24) 

9. Transferències i subvencions atorgades  (1.149.334,23) (1.303.832,18) 

10. Aprovisionaments 0,00 0,00 

11. Altres despeses de gestió ordinària (4.587.174,30) (5.188.914,76) 

12. Amortització de l’immobilitzat (1.295.800,79) (1.374.973,85) 

B) Total despeses de gestió ordinària (8+9+10+11+12) (13.059.689,09) (14.060.231,03) 

I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B) (31.738,53) (983.911,30) 

13. Deteriorament de valor i resultats per alienacions de l’immobilitzat no financer 

i actius en estat de venda 0,00 (155.690,11) 

14. Altres partides no ordinàries 22.235,57 1.035,09 

II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14) (9.502,96) (1.138.566,32) 

15. Ingressos financers 21.498,71 28.453,32 

16. Despeses financeres (11.329,56) (8.823,12) 

17. Despeses financeres imputats a l’actiu 0,00 0,00 

18. Variació del valor raonable en actius i passius financers 0,00 0,00 

19. Diferències de canvi 0,00 0,00 

20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d’actius financers disponibles 

per la venda (43.416,99) (169.920,01) 

21. Subvencions pel finançament d’operacions financeres 0,00 0,00 

III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21) (33.247,84) (150.289,81) 

IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net del exercici (II + III) (42.750,80) (1.288.856,13) 

+ Ajustos en el compte del resultat de l’exercici anterior 0,00 

Resultat de l’exercici anterior ajustat (IV+Ajustos) (1.288.856,13) 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l’exercici 2020 de l’Ajuntament. 

* El total dels ingressos i el total de les despeses de l’exercici 2020 van ser, respectivament, de 13.753.568,43 € i de 

13.796.319,23 €, tenint en compte que el punt 14, Altres partides no ordinàries, es desglossa en 22.715,08 € d’ingressos i 

479,51 € de despeses (vegeu la conciliació efectuada en el quadre següent). 
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Els saldos reflectits en aquest Compte i referits a l’exercici 2020 s’han conciliat de manera 

satisfactòria amb els imports corresponents que consten en el Resultat pressupostari de 

l’exercici (abans dels ajustos pertinents). En el quadre següent es fa un resum d’aquesta 

conciliació: 

Quadre 62. Conciliació del Resultat pressupostari i el Resultat economicopatrimonial. Exercici 2020 

Conceptes  

Drets reconeguts 

nets / Ingressos  

Obligacions 

reconegudes 

netes / Despeses  Resultat  

Resultat pressupostari de l’exercici (abans d’ajustos)  13.767.474,97  12.355.431,86  1.412.043,11  

Conceptes que no s’inclouen en el Resultat 

economicopatrimonial     

Capítol 4 (Subvencions i transferències) (1.575.720,07)   

Capítol 6 (despeses d’inversions reals)  (412.137,36)  

Capítol 9 (amortització préstec ICF)  (32.868,36)  

Conceptes que no s’inclouen en el Resultat pressupostari    

Amortització de l’immobilitzat  1.295.800,79  

Variació de la Provisió dels saldos de dubtós cobrament:    

- Saldo inicial 681.404,08    

- Saldo final  565.242,60   

Transferències i subvencions no imputades a pressupost 

(provisió a curt termini per transferències i subvencions)  64.248,43  

Subvencions pel finançament de l’immobilitzat no financer 263.815,33   

Subvencions per a actius corrents i despeses imputades a 

l’exercici 622.495,22   

Diferències temporals entre el Resultat pressupostari i el 

Resultat economicopatrimonial    

Variació del saldo del compte Creditors per operacions 

pendents d’aplicar al pressupost:    

- Saldo inicial  (447.497,33)  

- Saldo final  247.205,02  

Modificació de saldos d’exercicis tancats    

Drets cancel·lats de pressupostos tancats (insolvències, 

prescripcions i altres causes)  165.480,20  

Altres    

Altres (5.901,10) (4.586,62)  

Resultat economicopatrimonial de l’exercici 13.753.568,43  13.796.319,23  (42.750,80) 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l’exercici 2020 de l’Ajuntament. 

 

De les observacions fetes en els apartats anteriors d’aquest informe es desprenen unes 

noves quantitats per als diferents epígrafs del Resultat economicopatrimonial a 31 de desem-

bre del 2020 presentat per l’Ajuntament (vegeu el quadre 73). 
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Els imports del Compte del resultat economicopatrimonial de l’exercici 2020 segons l’Ajun-

tament i segons la Sindicatura es presenta en el quadre següent: 

Quadre 63. Compte del resultat economicopatrimonial. Exercici 2020 

Conceptes 

Segons 

l’Ajuntament 

Segons la 

Sindicatura 

1. Ingressos tributaris i urbanístics 3.650.405,22 3.650.405,22 

2. Transferències i subvencions rebudes 8.218.993,43 7.926.788,79 

3. Vendes i prestacions de servei 37.715,46 37.715,46 

4. Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació i 

deteriorament de valor 0,00 0,00 

5. Treballs realitzats per l’entitat per al immobilitzat 0,00 0,00 

6. Altres ingressos de gestió ordinària 1.120.836,45 1.120.836,45 

7. Excessos de provisions 0,00 0,00 

A) Total ingressos de gestió ordinària (1+2+3+4+5+6+7) 13.027.950,56 12.735.745,92 

8. Despeses de personal (6.027.379,77) (6.027.379,77) 

9. Transferències i subvencions atorgades  (1.149.334,23) (1.149.334,23) 

10. Aprovisionaments 0,00 0,00 

11. Altres despeses de gestió ordinària (4.587.174,30) (4.764.503,31) 

12. Amortització de l’immobilitzat (1.295.800,79) (1.295.800,79) 

B) Total despeses de gestió ordinària (8+9+10+11+12) (13.059.689,09) (13.237.018,10) 

I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B) (31.738,53) (501.272,18) 

13. Deteriorament de valor i resultats per alienacions de l’immobilitzat no 

financer i actius en estat de venda 0,00 0,00 

14. Altres partides no ordinàries 22.235,57 22.235,57 

II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14) (9.502,96) (479.036,61) 

15. Ingressos financers 21.498,71 21.498,71 

16. Despeses financeres (11.329,56) (11.329,56) 

17. Despeses financeres imputats a l’actiu 0,00 0,00 

18. Variació del valor raonable en actius i passius financers 0,00 0,00 

19. Diferències de canvi 0,00 0,00 

20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d’actius financers disponibles 

per la venda (43.416,99) (43.416,99) 

21. Subvencions pel finançament d’operacions financeres 0,00 0,00 

III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21) (33.247,84) (33.247,84) 

IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net del exercici (II + III) (42.750,80) (512.284,45) 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l’exercici 2020 de l’Ajuntament. 
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2.5. ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET 

L’Estat de canvis en el patrimoni net consta de tres parts, les quals s’expliciten en els tres 

apartats següents: 

2.5.1. Estat total de canvis en el patrimoni net 

En el quadre següent es presenta l’Estat total de canvis en el patrimoni net corresponent a 

l’exercici 2020: 

Quadre 64. Estat total de canvis en el patrimoni net corresponent a l’exercici acabat el 31 de desembre 

del 2020 

Concepte I. Patrimoni 

II. Patrimoni 

generat 

III. Ajustos 

per canvis 

de valor 

IV. 

Subvencions 

rebudes Total 

A. Patrimoni net al final de l’exercici 

2019 16.799.652,93 18.857.869,10 0,00 654.368,27 36.311.890,30 

B. Ajustos per canvis de criteris 

comptables i correcció d’errors 0,00 3.942,76 0,00 0,00 3.942,76 

C. Patrimoni net inicial ajustat de 

l’exercici 2020 (A+B) 16.799.652,93 18.861.811,86 0,00 654.368,27 36.315.833,06 

D. Variacions del patrimoni net de 

l’exercici 2020 0,00 (65.940,57) 0,00 689.409,52 623.468,95 

1. Ingressos i despeses 

reconeguts en l’exercici 0,00 (42.750,80) 0,00 689.409,52 646.658,72 

2. Operacions patrimonials amb 

l’entitat o entitats propietàries 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Altres variacions del patrimoni 

net 0,00 (23.189,77) 0,00 0,00 (23.189,77) 

E. Patrimoni net al final de l’exercici 

2020 (C+D) 16.799.652,93 18.795.871,29 0,00 1.343.777,79 36.939.302,01 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l’exercici 2020 de l’Ajuntament. 

 

La revisió de la variació del patrimoni net s’ha analitzat en l’apartat 2.3.3. 

 

De les observacions que s’han posat de manifest en els diferents apartats d’aquest informe 

i que han suposat ajustaments o reclassificacions en el Patrimoni net, resultaria un nou Estat 

total de canvis en el patrimoni net, el qual es presenta de manera resumida en el quadre 

següent: 
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Quadre 65. Estat total de canvis en el patrimoni net corresponent a 31 de desembre del 2020 

Concepte Patrimoni 

Patrimoni 

generat 

Ajustos per 

canvi de 

valor 

Subvencions 

rebudes Total 

Patrimoni net al final de l’exercici 

2020 segons l’Ajuntament 16.799.652,93 18.795.871,29 0,00 1.343.777,79 36.939.302,01 

Ajustos 0,00 * (369.222,62)  0,00 257.567,58  (111.655,04)  

Patrimoni net al final de l’exercici 

2020 segons la Sindicatura 16.799.652,93 18.426.648,67  0,00 1.601.345,37  36.827.646,97  

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l’exercici 2020 de l’Ajuntament. 

* Vegeu el detall d’aquest ajust en l’apartat 2.3.3. 

2.5.2. Estat d’ingressos i despeses reconeguts 

En el quadre següent es presenta l’Estat d’ingressos i despeses reconeguts corresponent a 

l’exercici 2020: 

Quadre 66. Estat d’ingressos i despeses reconeguts corresponent a l’exercici acabat el 31 de desembre 

del 2020 

Concepte Exercici 2020 Exercici 2019 

I. Resultat economicopatrimonial (42.750,80) (1.288.856,13) 

II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net 1.575.720,07 548.305,03 

III. Transferències al compte del resultat economicopatrimonial o al valor 

inicial de la partida coberta (886.310,55) (421.416,03) 

IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III) 646.658,72 (1.161.967,13) 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l’exercici 2020 de l’Ajuntament. 

 

Aquest estat informa de quin seria el resultat total si afegíssim al resultat economicopatri-

monial de l’exercici els resultats no realitzats, derivats principalment de valoracions a valor 

raonable de determinats elements patrimonials. 

 

En l’exercici 2020 les subvencions rebudes, de 1.575.720 €, i les subvencions imputades al 

resultat de l’exercici, de 886.311 € (vegeu el quadre 51), van suposar un augment en el pa-

trimoni net de 689.409 €. 

 

Tal com s’ha descrit en l’apartat anterior, de les observacions que s’han posat de manifest 

en els diferents apartats d’aquest informe i que han suposat ajustaments o reclassificacions 

en el Patrimoni net segons es descriu en el quadre 65 en resultaria un nou Estat d’ingressos 

i despeses reconeguts a l’exercici, el qual es presenta en el quadre següent: 
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Quadre 67. Estat d’ingressos i despeses reconeguts corresponent a l’exercici acabat el 31 de desembre 

del 2020 segons l’Ajuntament i segons la Sindicatura 

Concepte 

Segons 

l’Ajuntament 

Segons la 

Sindicatura 

I. Resultat econòmic patrimonial (42.750,80) (512.284,45)  

II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net 1.575.720,07  1.575.720,07 

III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor 

inicial de la partida coberta (886.310,55) (628.742,97) 

IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III) 646.658,72 434.692,65 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l’exercici 2020 de l’Ajuntament. 

2.5.3. Estat d’operacions amb l’entitat o entitats propietàries 

L’estat d’operacions amb l’entitat o entitats propietàries és informatiu i ha de recollir: 

 

• Les operacions patrimonials amb l’entitat o entitats propietàries 

• Els ingressos i despeses amb l’entitat o entitats propietàries que s’han reconegut en el 

Compte del resultat economicopatrimonial i els ingressos i despeses reconeguts direc-

tament en el Compte del patrimoni net 

Quadre 68. Estat d’operacions amb l’entitat o entitats propietàries corresponent a l’exercici acabat a 31 

de desembre del 2020 

Concepte Exercici 2020 Exercici 2019 

A. Operacions patrimonials amb l’entitat o entitats propietàries   

 1. Aportació patrimonial dinerària 0,00 0,00 

 2. Aportació de béns i drets 0,00 0,00 

 3. Assumpció i condonació de passius financers 0,00 0,00 

 4. Altres aportacions de l’entitat o entitats propietàries 0,00 0,00 

 5. (-) Devolució de béns i drets 0,00 0,00 

 6. (-) Altres devolucions a l’entitat o entitats propietàries 0,00 0,00 

 Total 0,00 0,00 

B. Altres operacions amb l’entitat o entitats propietàries   

 

I. Ingressos i despeses reconeguts directament en el compte del resultat 

economicopatrimonial (4.814,37) (62.243,99) 

 1. Transferències i subvencions (4.814,37) (62.243,99) 

 2. Prestació de serveis i venda de béns 0,00 0,00 

 3. Altres 0,00 0,00 

 II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net 0,00 0,00 

 Total (I+II) (4.814,37) (62.243,99) 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l’exercici 2020 de l’Ajuntament. 
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L’import de 4.814 € reflecteix el saldo dels comptes 6500, Transferències a l’entitat o enti-

tats propietàries, i 7500, Transferències de l’entitat o entitats propietàries. Les entitats 

que reben o atorguen les transferències en cap cas no tenen la consideració d’entitats 

propietàries de l’Ajuntament, per la qual cosa aquest estat no hauria de recollir cap 

import.  

2.6. ESTAT DE FLUXOS D’EFECTIU 

A continuació es presenta l’Estat de fluxos d’efectiu de l’exercici 2020: 

Quadre 69. Estat de fluxos d’efectiu 

Concepte Exercici 2020 Exercici 2019 

     

I. Fluxos nets d’efectiu de les activitats de gestió (A-B) 1.146.708,00 819.703,99 

 A) Cobraments  14.990.051,66 14.505.640,78 

 B) Pagaments 13.843.343,66 13.685.936,79 

     

II. Fluxos nets d’efectiu de les activitats d’inversió (C-D) (535.222,29) (660.819,77) 

 C) Cobraments  0,00 0,00 

 D) Pagaments 535.222,29 660.819,77 

     

III. Fluxos nets d’efectiu de les activitats de finançament (E-F+G-H) (32.868,36) 138.053,57 

 E) Augments en el patrimoni 0,00 0,00 

 F) Pagaments a l’entitat o entitats propietàries 0,00 0,00 

 G) Cobraments per emissions de passius financers 0,00 155.383,57 

 H) Pagaments per reemborsaments de passius financers 32.868,36 17.330,00 

     

IV. Fluxos nets d’efectiu pendents de classificació (I-J) 43.966,64 (22.418,07) 

 I) Cobraments pendents d’aplicació 6.600.490,17 7.594.859,36 

 J) Pagaments pendents d’aplicació 6.556.523,53 7.617.277,43 

     

V. Efecte de les variacions dels tipus de canvi 0,00 0,00 

     

     

VI. Increment/disminució neta de l’efectiu i actius líquids equivalents a l’efectiu 

(I+II+III+IV+V) 622.583,99 274.519,72 

 Efectius i actius líquids equivalents a l’efectiu a l’inici de l’exercici 1.745.157,27 1.470.637,55 

 Efectius i actius líquids equivalents a l’efectiu al final de l’exercici 2.367.741,26 1.745.157,27 

     

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l’exercici 2020 de l’Ajuntament. 

En el treball realitzat no s’han detectat observacions. 
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2.7. MEMÒRIA 

La Memòria, que forma part integrant del Compte general de l’Ajuntament, està estructurada 

en vint-i-vuit apartats. La seva finalitat és la de completar, ampliar i comentar la informació 

continguda en el altres documents que integren els comptes anuals. 

 

El model fixat per la ICAL recull la informació mínima que la Memòria ha de contenir. Tanma-

teix, cal afegir-hi qualsevol altra informació que sigui necessària per facilitar la comprensió 

dels comptes anuals i reflectir la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, del 

resultat economicopatrimonial i de l’execució del pressupost de l’entitat. 

 

En l’anàlisi realitzada sobre la Memòria s’ha posat de manifest que la informació recollida 

estava incompleta; hi mancava tota la informació relativa a l’apartat 4, Normes de reconei-

xement i valoració. 

3. CONCLUSIONS 

3.1. OPINIÓ I OBSERVACIONS 

Opinió  

D’acord amb l’objecte, l’abast i la metodologia utilitzada en aquest informe, detallats en la 

introducció, l’opinió de la Sindicatura és que, excepte pels fets descrits en les observacions 

1, 2, 3, 4, i 5, els comptes anuals expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel 

del patrimoni i de la situació financera de l’Ajuntament de Badia del Vallès a 31 de desembre 

del 2020, i també dels resultats, dels fluxos d’efectiu i de la liquidació pressupostària 

corresponents a l’exercici anual finalitzat en aquella data, d’acord amb el marc normatiu 

d’informació financera aplicable i, en particular, amb els principis i els criteris comptables 

que aquest marc conté. 

 

Es posa un èmfasi especial en l’observació 6 d’aquest informe, que descriu una incertesa 

relacionada amb una cessió de béns pendent de formalitzar. Aquesta qüestió, però, no mo-

difica l’opinió de la Sindicatura. 

Observacions 

A continuació s’inclouen les observacions més significatives que s’han posat de manifest 

durant el treball de fiscalització realitzat sobre determinats aspectes dels comptes anuals de 

l’Ajuntament de Badia del Vallès corresponents a l’exercici 2020 que, si escau, caldria 

esmenar. 
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Aspectes comptables i de registre 

1) Reconeixement de drets d’exercicis tancats enregistrats  

En relació amb els drets pendents de cobrament d’exercicis tancats per altres subvencions 

corrents i transferències de capital, l’Ajuntament aplicava un criteri de reconeixement in-

degut; això ha fet que els drets pendents de cobrament d’exercicis tancats estiguessin 

sobrevalorats en 274.725 € (vegeu l’observació a de l’apartat 2.2.1.2). Així mateix, en virtut 

d’un canvi en el criteri de comptabilització dels drets pel cànon de concessió que va suposar 

duplicar el reconeixement de drets i el seu cobrament, l’Ajuntament no va anul·lar drets 

enregistrats a l’any 2016 per 14.522 € (vegeu l’observació b de l’apartat 2.2.1.2). L’efecte 

conjunt d’aquests dos fets va suposar una sobrevaloració dels drets pendents de cobrament 

d’exercicis tancats de 289.247 €. 

2) Obligacions a pagar de pressupostos tancats 

Quant a les transferències corrents atorgades al Consell Comarcal del Vallès Occidental i de 

l’AMB, l’Ajuntament tenia enregistrades obligacions reconegudes de l’exercici 2017 i ante-

riors per 170.703 € que no corresponien a obligacions que estiguessin pendents de paga-

ment a 31 de desembre del 2020 (vegeu l’apartat 2.2.2.2). 

3) Saldos de dubtós cobrament 

D’acord amb els càlculs fets per la Sindicatura, la dotació anual a la provisió per drets de 

difícil o impossible recaptació i pels deutors per IVA repercutit en el lloguer dels locals 

comercials estava infravalorada en 201.566 € (vegeu les observacions a i c de l’apartat 

2.2.3.5). 

4) Immobilitzat no enregistrat 

Dins de l’Actiu no corrent, l’Ajuntament va deixar d’enregistrar dues certificacions d’obres 

corresponents al projecte d’horts urbans del municipi per 184.219 € (vegeu l’observació b 

de l’apartat 2.3.1). 

5) Imputació de subvencions al resultat 

L’Ajuntament va aplicar de forma incorrecta la norma de reconeixement i valoració divuitena 

de la ICAL pel que fa a la imputació de subvencions rebudes pendents d’imputació a resul-

tats. Això suposa un ajust de 292.205 € del compte Subvencions rebudes pendents d’impu-

tació a resultats (vegeu l’observació de l’apartat 2.3.3). 
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6) Cessió de béns pendent de formalitzar 

En relació amb les parcel·les pendents de cessió, encara que no s’ha fet l’acte administratiu 

respecte a l’acord de cessió o de lliurament a l’ús general de dues parcel·les, aquests béns 

estaven en ús per l’Ajuntament amb el coneixement de la Generalitat i de l’INCASÒL. L’import 

d’aquestes parcel·les enregistrades sense acord de cessió era de 6,02 M€. Aquest fet 

suposa una incertesa, ja que implicaria una disminució en la valoració de l’Immobilitzat i del 

Patrimoni net, i com que l’Ajuntament s’hauria fet càrrec de les càrregues i gravàmens 

d’aquestes parcel·les, suposaria un pagament indegut.  

Aquests béns s’han d’enregistrar tant en l’entitat beneficiària com en l’entitat aportant o 

cedent d’acord amb els criteris establerts en la normativa de reconeixement i valoració de 

transferències i subvencions dels respectius plans comptables. L’Ajuntament hauria d’haver 

enregistrat el bé rebut en el seu actiu en funció de la seva naturalesa i pel valor raonable del 

bé. L’Ajuntament també hauria d’haver detallat en l’inventari els elements cedits en ús de 

forma separada i incloure aquest fet en la Memòria dels comptes anuals (vegeu l’observació 

a de l’apartat 2.3.1).  

7) Reconeixement pressupostari dels préstecs i bestretes al personal 

L’Ajuntament no va reconèixer pressupostàriament la concessió i la cancel·lació de préstecs 

i bestretes atorgats al personal. Això va suposar una infravaloració d’obligacions reconegu-

des de l’exercici corrent del capítol 8 per 17.224 € i de drets reconeguts de l’exercici corrent 

del capítol 8 per 22.911 € (vegeu l’observació h de l’apartat 2.2.1.3). 

8) Diferències en els imports referits a les desviacions de finançament 

L’Ajuntament no va traspassar les desviacions de finançament acumulades de dos projectes 

de despeses amb finançament afectat que no van arribar a la seva finalització. Això va fer 

que hi haguessin desviacions acumulades de signe positiu sobrevalorades per 38.014 € 

(vegeu l’observació b de l’apartat 2.2.3.6). 

9) Comptabilització de les fiances rebudes 

Encara que la ICAL preveu diversos comptes per comptabilitzar les fiances rebudes, 

l’Ajuntament utilitzava només el compte Fiances i dipòsits rebuts a curt termini, inde-

pendentment que es tractés d’un dipòsit o d’una fiança o que fos a curt o a llarg termini. 

Les fiances provisionals a priori s’haurien de considerar a curt termini, mentre que les 

fiances definitives caldria analitzar-les cas per cas. L’anàlisi de l’horitzó temporal podria 

donar lloc a una reclassificació en el Balanç de l’Ajuntament (vegeu l’observació b de 

l’apartat 2.3.5). 
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Aspectes legals 

10) [...]7

11) Relació de llocs de treball

La relació de llocs de treball vigent l’any 2020 era incompleta: no reunia els requisits mínims 

exigibles atès que no detallava les característiques essencials dels llocs de treball, ni les 

funcions específiques atribuïdes ni els requisits exigibles per a l’ocupació dels llocs de 

treball tal com disposa l’article 29 del Decret 214/1990, del 30 de juliol (vegeu l’observació 

a de l’apartat 2.2.1.3). 

12) Places de personal funcionari ocupades per personal laboral

Durant l’any 2020, quatre places de personal funcionari van estar ocupades per personal 

amb contracte laboral (vegeu l’observació b de l’apartat 2.2.1.3). 

13) Indemnitzacions per jubilació anticipada

L’any 2020 una funcionària de l’Ajuntament va percebre 33.000 €, en concepte d’indem-

nització per jubilació anticipada. L’Ajuntament no complia els requisits exigits per fer-ho, 

atès que en el moment d’atorgar la indemnització l’Ajuntament no tenia aprovat cap sistema 

de racionalització de recursos humans que inclogués incentius a l’excedència voluntària i 

a la jubilació anticipada tal com preveu la normativa (vegeu l’observació c de l’apartat 

2.2.1.3). 

14) Altres retribucions del personal funcionari

L’any 2020 el personal funcionari i interí de l’Ajuntament percebia, a més de les retribucions 

bàsiques i complementàries, altres complements retributius.  

Els membres de la Policia Local van percebre plusos en concepte de nocturnitat, per desen-

volupament de tasques de diferent categoria, per assistència a judicis, per rotació, per fes-

tivitat, i un d’assimilable al complement específic. Altre personal funcionari i interí va perce-

bre plusos per assistència al lloc de treball i per desenvolupament de tasques de categoria 

superior (vegeu l’observació d de l’apartat 2.2.1.3). 

7. Observació eliminada arran de les al·legacions rebudes.
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15) Triennis del personal laboral 

El concepte retributiu triennis del personal laboral i la seva quantia es van fixar en l’Acord de 

la Mesa General de Negociació del 23 d’octubre del 2020 i posteriorment van ser ratificats 

pel Ple municipal de l’Ajuntament (vegeu l’observació e de l’apartat 2.2.1.3). 

Aspectes de control 

16) Signatures autoritzades en els comptes bancaris 

Dues treballadores de l’Ajuntament que havien ocupat de manera interina la plaça d’inter-

ventora amb anterioritat a l’any 2020 continuaven tenint autoritzades la signatura en els 

comptes d’una entitat bancaria (vegeu l’apartat 2.2.3.1). 

17) Antiguitat de les fiances rebudes i els avals 

Les fiances provisionals i definitives i els avals garanteixen el compliment de contractes 

licitats per l’Ajuntament. Una vegada aprovada la liquidació del contracte, si no s’han deter-

minat responsabilitats, s’ha de retornar la garantia constituïda o cancel·lar l’aval. L’antiguitat 

de les fiances provisionals i definitives i la dels avals indica que aquest tràmit no es va 

efectuar, o almenys no en tots els casos (vegeu l’observació a de l’apartat 2.3.5). 

18) Memòria 

La informació recollida en la Memòria dels comptes anuals de l’exercici 2020 estava incom-

pleta; hi mancava informació relativa a l’apartat 4, Normes de reconeixement i valoració 

(vegeu l’apartat 2.7). 

3.2. RECOMANACIONS 

A continuació s’inclouen les recomanacions sobre alguns aspectes que s’han posat de ma-

nifest durant el treball de fiscalització realitzat en relació amb els comptes anuals de l’Ajun-

tament de Badia del Vallès corresponents a l’exercici 2020. 

 

1) Atès que els registres d’obligacions i de drets d’exercicis tancats presenten saldos amb 

una antiguitat molt superior a quatre anys, caldria que l’Ajuntament els revisés i que 

quan correspongués iniciés els expedients de baixa.  

 

2) Caldria que l’Ajuntament extremés el control sobre les fiances que es dipositen a 

l’INCASÒL, corresponents als locals comercials del municipi, per evitar els interessos 

de demora i els recàrrecs que li són imposats. 
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3) Alguns treballadors laborals de l’Ajuntament van sobrepassar el nombre d’hores extra-

ordinàries permeses per la normativa. S’hauria de millorar la planificació i distribució de 

la càrrega de feina d’aquest personal per aconseguir que cap treballador excedeixi el 

llindar d’aquestes hores.  

 

4) L’Ajuntament realitza dues activitats subjectes a IVA, que són el lloguer de locals comer-

cials i la venda d’envasos per reciclatge (recollida selectiva), de les quals no es dedueix 

cap import per IVA suportat. L’Ajuntament no es va acollir a la regla de prorrata ni 

declara cap IVA suportat per activitats diferenciades. Caldria, per tant, que l’Ajuntament 

revisés les despeses relacionades amb les activitats subjectes a IVA per incloure l’IVA 

suportat en les corresponents declaracions de liquidacions d’IVA. 

 

5) L’Ajuntament va incloure en la Memòria una relació de quaranta-vuit projectes d’inversió 

amb finançament afectat dels quals vuit no tenien saldo en les desviacions de finança-

ment de l’exercici ni en les desviacions de finançament acumulades. L’Ajuntament 

hauria de revisar tots els projectes inclosos en la Memòria dels comptes anuals i eliminar 

els ja finalitzats o que hagin estat abandonats. 

 

6) Caldria revisar els dipòsits comptabilitzats per l’Ajuntament en el compte Dipòsits rebuts 

a curt termini per tal que poguessin ser enregistrats separadament segons siguin dipò-

sits o fiances i atenent al seu venciment, a llarg o a curt termini. 

 

7) Atès que s’ha detectat l’existència de fiances provisionals de l’any 2010 i anteriors i 

altres de provisionals molt antigues, caldria depurar els saldos del compte Dipòsits 

rebuts a curt termini. També s’hauria de millorar la gestió de les fiances i dipòsits, atès 

que un cop finalitzats els períodes de temps que cobreixen, alguns no són retornats. 

 

8) Pel que fa al pla estratègic de subvencions, caldria que l’Ajuntament determinés, de 

forma més concreta, les fonts de finançament del pla i els costos previsibles per assolir 

els objectius fixats. 

 

 

 

4. ANNEX: MODIFICACIONS EN ELS COMPTES I ESTATS ANUALS DE 

L’AJUNTAMENT SEGONS LA SINDICATURA 

Els ajustaments i les reclassificacions que, d’acord amb les observacions que s’han posat 

de manifest en el treball de fiscalització realitzat, modificarien els comptes i estats de l’Ajun-

tament corresponents a l’exercici 2020, s’indiquen en els quatre quadres següents, referits 

al Resultat pressupostari, a l’Estat del romanent de tresoreria, al Balanç i al Compte del re-

sultat economicopatrimonial. 
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Quadre 70. Ajustaments en el Resultat pressupostari de l’exercici 2020 segons la Sindicatura 

Concepte 

Referència 

en l’informe 

Drets reconeguts nets Obligacions reconegudes netes Desviacions de l’exercici 

Operacions 

corrents  

(cap. 1 a 5) 

Altres 

operacions no 

financeres 

(cap 6 i 7) 

Actius 

financers 

(cap 8) 

Passius 

financers 

(cap. 9) 

Operacions 

corrents  

(cap. 1 a 4) 

Altres 

operacions no 

financeres 

(cap. 6 i 7) 

Actius 

financers 

(cap. 8) 

Passius 

financers 

(cap. 9) Negatives Positives 

Saldos presentats en els 

comptes anuals per 

l’Ajuntament  12.790.235,56 977.239,41 0,00 0,00 11.910.426,14 412.426,14 0,00 32.868,36 186.883,84 745.502,34 

Subvencions  

rebudes 2.2.1.2.a - - - - - - - - - - 

Ingressos patrimonials.  

Cànon SOREA 2.2.1.2.b - - - - - - - - - - 

Préstecs al 

personal 2.2.1.3.h - - 22.911,00 - - - 17.223,94 - - - 

Subvencions  

atorgades 2.2.2.2 - - - - - - - - - - 

Saldos de dubtós 

cobrament 2.2.3.5.a i c - - - - - - - - - - 

Desviacions de 

finançament 2.2.3.6.b - - - - - - - - - - 

Actiu no corrent no 

enregistrat 2.3.1.b - - - - - - - - - - 

Subvencions rebudes 

pendents d’imputar a 

resultats 2.3.3 - - - - - - - - - - 

Total ajustaments  0,00 0,00 22.911,00 0,00 0,00 0,00 17.223,94 0,00 0,00 0,00 

Total saldos ajustats  12.790.235,56 977.239,41 22.911,00 0,00 11.910.426,14 412.426,14 17.223,94 32.868,36 186.883,84 745.502,34 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l’exercici 2020 de l’Ajuntament. 
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Quadre 71. Ajustaments en l’Estat del romanent de tresoreria a 31 de desembre del 2020 segons la Sindicatura 

Concepte 

Referència 

en l’informe Fons líquids 

Drets pendents  

de cobrament 

Obligacions pendents  

de pagament 

Partides pendents 

d’aplicació 

Saldos de 

dubtós 

cobrament 

Excés de 

finança-

ment 

afectat 

Del pres-

supost 

corrent 

De pressu-

postos 

tancats 

D’opera-

cions no 

pressu-

postàries 

Del pres-

supost  

corrent 

De pressu-

postos 

tancats 

D’opera-

cions no 

pressu-

postàries 

Cobra-

ments 

pendents 

Paga-

ments 

pen-

dents 

Saldos presentats en 

els comptes anuals per 

l’Ajuntament  2.367.541,26 572.391,89 1.279.624,68 70.691,01 444.016,80 455.370,78 407.131,54 2.862,80 0,00 565.242,60 198.406,52 

Subvencions  

rebudes 2.2.1.2.a - - (274.725,12) - - - - - - - - 

Ingressos patrimonials.  

Cànon SOREA 2.2.1.2.b - - (14.521,98) - - - - - - - - 

Préstecs al  

personal 2.2.1.3.h - - - - - - - - - - - 

Subvencions  

atorgades 2.2.2.2 - - - - - (170.702,71) - - - - - 

Saldos de dubtós 

cobrament 2.2.3.5.a i c - - - - - - - - - 201.566,07 - 

Desviacions de 

finançament 2.2.3.6.b - - - - - - - - - - (38.013,68) 

Actiu no corrent no 

enregistrat 2.3.1.b - - - - - - - - - -  

Subvencions rebudes 

pendents d’imputar a 

resultats 2.3.3 - - - - - - - - - - - 

Total ajustaments  0,00 0,00 (289.247,00) 0,00 0,00 (170.702,71) 0,00 0,00 0,00 201.566,07 (38.013,68) 

Total saldos ajustats  2.367.541,26 572.391,89 990.377,68 70.691,01 444.016,80 284.668,07 407.131,54 2.862,80 0,00 766.808,67 160.392,84 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l’exercici 2020 de l’Ajuntament. 
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Quadre 72. Ajustaments en el Balanç a 31 de desembre del 2020 segons la Sindicatura 

Concepte 

Referència 

en l’informe 

Actiu Patrimoni net i passiu 

Actiu  

no corrent 

Actiu  

corrent 

Passiu  

no corrent 

Passiu  

corrent 

Patrimoni net (excepte 

resultat de l’exercici) 

Resultat de 

l’exercici 

Saldos presentats en els comptes anuals per l’Ajuntament  35.153.053,95 3.725.951,66 245.616,83 1.694.086,77 36.982.052,81 (42.750,80) 

Subvencions rebudes 2.2.1.2.a - (274.725,12) - - (274.725,12) - 

Ingressos patrimonials. Cànon SOREA 2.2.1.2.b - (14.521,98) - - (14.521,98) - 

Préstecs al personal 2.2.1.3.h - - - - - - 

Subvencions atorgades 2.2.2.2 - - - (170.702,71) 170.702,71 - 

Saldos de dubtós cobrament 2.2.3.5. a i c - (201.566,07) - - - (201.566,07) 

Desviacions de finançament 2.2.3.6.b - - - - - - 

Actiu no corrent no enregistrat 2.3.1.b 184.218,36 - - - 184.218,36 - 

Subvencions rebudes pendents d’imputar a resultats 2.3.3 - - - - 292.204,64 (292.204,64) 

Total ajustaments  184.218,36 (490.813,17) 0,00 (170.702,71) 357.878,61 (493.770,71) 

Total saldos ajustats  35.337.272,31 3.235.138,49 245.616,83 1.523.384,06 37.339.931,42 (536.521,51) 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l’exercici 2020 de l’Ajuntament. 

Quadre 73. Ajustaments en el Compte del resultat economicopatrimonial de l’exercici 2020 segons la Sindicatura 

Concepte 

Referència 

en l’informe 

Despeses de gestió Ingressos de gestió 
Efecte net sobre 

el Resultat De gestió ordinària De gestió no ordinària De gestió ordinària De gestió no ordinària 

Saldos presentats en els comptes anuals per l’Ajuntament  13.059.689,09 55.226,06 13.027.950,56 44.213,79 (42.750,80) 

Subvencions rebudes 2.2.1.2.a - - - - - 

Ingressos patrimonials. Cànon SOREA 2.2.1.2.b - - - - - 

Préstecs al personal 2.2.1.3.h - - - - - 

Subvencions atorgades 2.2.2.2 - - - - - 

Saldos de dubtós cobrament 2.2.3.5.a i c - 201.566,07 - - (201.566,07) 

Desviacions de finançament 2.2.3.6.b - - - - - 

Actiu no corrent no enregistrat 2.3.1.b - - - - - 

Subvencions rebudes pendents d’imputar a resultats 2.3.3 - - (292.204,64) - (292.204,64) 

Total ajustaments  0,00 201.566,07 (292.204,64) 0,00 (493.770,71) 

Total saldos ajustats  13.059.689,09 257.792,13 12.735.745,92 44.213,79 (536.521,51 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l’exercici 2020 de l’Ajuntament.
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5. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

D’acord amb la normativa vigent, el projecte d’informe fiscalització va ser tramès a l’Ajunta-

ment de Badia del Vallès el 24 de novembre del 2022 per complir el tràmit d’al·legacions. 

5.1. AL·LEGACIONS REBUDES 

L’escrit d’al·legacions presentat per l’Ajuntament de Badia del Vallès a la Sindicatura es 

reprodueix a continuació. 

 

La documentació annexa a les al·legacions no es transcriu en l’informe, però consta en l’arxiu 

de la Sindicatura. 

 

 

Títol: Al·legacions a un projecte d’informe 

Cos de la tramesa: 

 

Data de recepció del projecte d’informe: 24/11/2022 

 

Presentem les al·legacions a l’informe del Compte General 2020 elaborat per la Sin-

dicatura de Comptes 

 

Eva María Menor Cantador 

 

Data de la signatura: 13:35:21 30/11/2022 

 

Signant: Eva María Menor Cantador – DNI [...] (SIG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajuntament de Badia del Vallès, Compte General 2020. 23/2019 

 

A LA SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA 

 

Eva Menor Cantador, Alcaldessa de l’Ajuntament DE BADIA DEL VALLÈS, compareix 

i com a millor procedeixi en Dret, 
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DIU 

I. Que en data 24 de novembre de 2022 ha estat notificat a l’Ajuntament de Badia del 

Vallès l’esborrany de l’informe de Sindicatura de Comptes referent al Compte General 

2020. 

II. Que dins del termini de 10 dies concedit es formulen les següents: 

AL·LEGACIONS 

Primera.- En relació a l’Observació c) de l’apartat 2.2.1.3 referent a la indemnització 

per jubilació rebuda per dos treballadors, el pagament es tracta d’una millora de 

l’acció social contemplada en l’article 35 de l’acord regulador de les condicions del 

personal funcionari de l’Ajuntament de Badia del Vallès, que diu “Els funcionaris que 

durant la vigència del present Conveni facin 60, 61, 62, 63 o 64 anys d’edat, sempre 

que reuneixin els requisits establerts en les disposicions sobre la Seguretat Social, 

poden acollir-se a la jubilació anticipada. Els treballadors que s’acullin a aquest 

sistema han de rebre de l’Ajuntament” 

 

Existeix un gran debat jurisprudencial en relació a si aquestes indemnitzacions tenen 

caràcter retributiu o bé són mesures d’acció social, però l’Ajuntament empara aquests 

pagaments considerant-los mesures de millora de l’acció social recollides en l’article 

35 de l’Acord mencionat anteriorment i entre les Sentències que defensen que són 

«mesures assistencials» perquè, al seu entendre, no retribueixen la prestació de ser-

veis sinó l’auxili dels empleats en determinades situacions de necessitat, com és el 

cas de la Sentència del TS de 28 de juliol de 2006: 

 

«...se trata de aportaciones económicas de la Diputación que están destinadas a 

atender determinadas necesidades y no son una mera contraprestación económica 

del desempeño profesional que se devengue necesariamente y con regularidad 

periódica. Por lo cual, carece de justificación atribuir a estos desembolsos la consi-

deración de “retribuciones” y es más adecuado calificarlas de medidas asistenciales. 

(...) 

 

El artículo 48 del Acuerdo funcionarial regula la Jubilación voluntaria incentivada y lo 

hace mediante la previsión de una cantidad variable, fijada en función del tiempo que 

le falte al funcionario para alcanzar la edad de 65 años, que se entregará a quienes 

decidan jubilarse voluntariamente entre los 60 y 65 años de edad. 

 

En este caso, la impugnación es igualmente infundada porque tampoco cabe hablar 

de retribución (por esa razón que se viene repitiendo) y porque, como recuerda la 

Excma. Diputación, la Disposición Adicional Vigesimoprimera de la Ley 30/1984 habi-

lita a las Corporaciones locales para establecer incentivos a la jubilación anticipada 

como sistema de racionalización de sus recursos humanos». 

 

També és el cas de la Sentencia del TSJ de Catalunya 4560/2022 de 2 de setembre 

de 2022 (s’adjunta com a document annex núm. 1), on s’exposa que la competència 
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per conèixer de la indemnització d’un funcionari de l’Ajuntament de Badia del Vallès 

és la jurisdicció Social al ser la indemnització per jubilació una millora de l’Acció Social 

i no una retribució, on si seria competent la jurisdicció contenciosa administrativa. 

Aquesta sentencia denota la pugna entre la jurisdicció social i la contenciosa admi-

nistrativa que existeix a l’estat espanyol per saber quina es la competent per conèixer 

d’aquests assumptes. 

Per tant, l’Ajuntament de Badia del Vallès considera adient i amb fonament jurídic el 

pagament d’aquestes indemnitzacions per jubilació anticipada d’acord amb l’article 

35 de l’Acord de condicions del personal funcionari (s’adjunta com a document annex 

núm. 2) i en base a l’art. 38.10 del TRLEBEP: «Se garantiza el cumplimiento de los 

Pactos y Acuerdos.» 

 

Segon.- En relació a l’Observació d) de l’apartat 2.2.1.3 referent a Altres retribucions 

del personal funcionari, convé aclarir els següents aspectes: 

 

- En relació als plusos de nocturnitat, per assistència a judicis, rotació, tasques 

de diferents categoria, assimilable al complement específic i festivitat, són 

complements contemplats en l’article 10 de l’acord regulador de les condicions 

del personal funcionari específiques per al personal de Policia Local i l’Ajunta-

ment de Badia del Vallès i el pagament s’empara en aquest article que en 

justifica el seu pagament. 

 

En el ple ordinari del mes d’octubre de 2021 l’Ajuntament de Badia del Vallès 

va procedir a extingir aquests complements (a excepció del de nocturnitat i 

assistència a judicis) i incorporar l’import al complement específic mitjançant 

l’aprovació de la Relació de Llocs de Treball (exp. del Gestor d’expedients de 

l’Ajuntament 3789/2020) arran del procediment del Tribunal de Comptes 

C146/2021 iniciat l’abril del 2020. En iniciar-se aquest procediment l’abril del 

2020 no va deixar temps material a l’Ajuntament durant l’anualitat 2020 en 

poder realitzar aquest tràmit. 

 

- En relació al pagament del plus d’assistència (PAP en endavant) pagat 

durant l’exercici 2020 que afectava la totalitat del personal funcionari i interí, 

hem de destacar que en virtut de Llei 1/1994, de 22 de febrer, publicada en 

el BOE núm. 84 de 8 d’abril, es crea el municipi de Badia del Vallès per 

segregació de part dels termes municipals de Cerdanyola del Vallès i Bar-

berà del Vallès, incorporant-se al nou ens local el personal funcionari i laboral 

de la fins llavors Mancomunitat Intermunicipal Barbera del Vallès – Cerda-

nyola (article 5.1). 

 

En l’apartat 2 de l’article 5 d’aquesta Llei es disposa: “Es respectaran a aquest 

personal els drets de qualsevol ordre i naturalesa adquirits legalment”. Així, en 

aplicació d’aquesta norma jurídica el nou Ajuntament en subrogar-se va haver 

de respectar al personal les seves condicions laborals, inclusivament, les 

retributives del personal funcionari. 
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Destacar respecte del personal funcionari les següents circumstàncies: 

 

(i) Que li és aplicable l’RD 861/1986, de 25 d’abril, pel qual s’estableix el règim 

de les retribucions de l’Administració Local. 

 

(ii) Que si bé, a més, el personal funcionari té també reconegut el dret a la 

negociació col·lectiva en la Llei 9/1987, de 12 de juny i, des del 2007 en 

l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic. En concret, es reconeix en els articles 1.2, 

31 i 33 del EBEP vigent i en la Taula de Negociació (art. 34 EBEP), sent matèria 

susceptible de negociació, entre altres, la determinació i aplicació de les 

retribucions (art. 37.1.b) EBEP). 

 

(iii) Que l’abonament per part de l’Ajuntament de Badia del Vallès queda 

justificat sobre la base dels següents antecedents normatius: 

 

a. Acord que regula les condicions de treball del personal funcionari i laboral 

de la Mancomunitat per a l’any 1991, l’article 11 del qual ja regulava el PAP. 

 

b. Acord regulador de les condicions de treball dels funcionaris de l’Ajuntament 

de Badia del Vallès per als anys 1997-2000: Art. 21: Es manté el PAP. 

 

c. Acord regulador de les condicions de treball del personal funcionari de 

l’Ajuntament de Badia del Vallès per als anys 2001-2003: Disposició addicional 

tercera: Es manté el PAP en els mateixos termes que venen redactats en 

l’annex I. 

 

d. Suport normatiu actual: Fruit de la negociació col·lectiva és l’Acord de 

condicions de Treball per als anys 2004-2007 que està en vigor via prorroga al 

no haver-se aprovat cap altre (art. 2.2) i en la disposició addicional tercera del 

qual es manté el PAP en els mateixos termes que l’Annex I de l’Acord anterior. 

 

Destacar addicionalment que no consta impugnat cap dels referits Acords que 

són dipositats i publicats en butlletí oficial previ control de legalitat ni tampoc 

consta cap actuació que reculli que l’abonament del PAP no és ajustat a dret. 

 

Convé recordar pels mateixos motius i justificació es va abonar el PAP al per-

sonal laboral, no posant-se en dubte el seu pagament en l’informe: 

 

(i) No els és aplicable l’RD 861/1986, de 25 d’abril, pel qual s’estableix el règim 

de les retribucions de l’Administració Local. 

 

(ii) L’àmbit d’aplicació del TREBEP inclou al personal laboral al servei, entre 

altres, de l’Administració de les Entitats Locals, si bé la seva aplicació s’efectua 

de la manera que el propi articulat determina, no sent íntegra per a aquesta 

mena de personal conforme als seus arts. 2 i 7 assenyalant aquest últim: “El 

personal laboral al servei de les Administracions públiques es regeix, a més 

de per la legislació laboral i per les altres normes convencionalment aplicables, 

pels preceptes d’aquest Estatut que així ho disposin.” 
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(iii) L’article 27 aborda les retribucions del personal i disposa: “Les retribucions 

del personal laboral es determinaran d’acord amb la legislació laboral, el 

conveni col·lectiu que sigui aplicable i el contracte de treball, respectant en tot 

cas el que s’estableix en l’article 21 del present Estatut”. 

 

(iv) L’article 32 del EBEP resa de la negociació col·lectiva, representació i par-

ticipació del personal laboral i disposa: 1. La negociació col·lectiva, represen-

tació i participació dels empleats públics amb contracte laboral es regirà per 

la legislació laboral, sense perjudici dels preceptes d’aquest capítol que 

expressament els són aplicable. 

(v) Per la seva part, l’art. 3.1 del RDLeg 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual 

s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors –ET/15–, disposa 

que els drets i obligacions concernents a la relació laboral es regulen: a) Per 

les disposicions legals i reglamentàries de l’Estat (compliment de la normativa 

bàsica estatal que aquí no es qüestiona en cap forma); b) Pels convenis 

col·lectius. 

 

(vi) Dels preceptes citats es conclou que en el concret supòsit que se sotmet 

a consideració, tractant-se de personal laboral, resulta d’aplicació la regulació 

continguda en el conveni col·lectiu que és font de dret, constitueix l’expressió 

de l’autonomia col·lectiva (art. 37.1 CE. Dret a la negociació col·lectiva) i tenen 

força vinculant. 

 

(vii) Que l’abonament queda justificada sobre la base dels següents ante-

cedents normatius: 

 

a. Contractes de treball subscrits amb la Mancomunitat en que la seva clàusula 

setena figura que el Conveni Col·lectiu d’aplicació era el de la Construcció. 

Aquest conveni contemplava l’abonament del plus d’activitat. 

 

b. Acord que regula les condicions de treball del personal funcionari i laboral 

de la Mancomunitat per a l’any 1991, l’article del qual 11 ja regulava el PAP. 

 

c. En el moment de la seva incorporació com a personal de l’Ajuntament se 

li respecten els seus drets per disposar-lo així la llei de la seva creació, a 

més, d’operar l’article 44 de l’Estatut dels Treballadors que és norma de “iug 

cogens”. 

 

d. Primer Conveni col·lectiu 1997-1999: Annex I: Conté la regulació del PAP i 

els criteris d’aplicació com a instrument per a reduir l’absentisme. 

 

e. Conveni col·lectiu 2001-2003: Disposició addicional quarta: Es manté el PAP 

en els mateixos termes que l’Annex I del conveni anterior. 

 

f. Suport normatiu actual: Disposició addicional del CC 2004-2007 actualment 

en vigor (art. 2.2) ja que no ha estat denunciat per les parts. 



ESBORRANY D’INFORME 

SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 33/2022 

86 

g. Tant el conveni vigent com els precedents han superat el control de lega-

litat per part del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya 

(art. 90 ET). 

Així doncs el pagament del PAP sí que té cobertura legal, el Tribunal de 

Comptes ja es va pronunciar sobre aquest assumpte en l’aute de 20/10/2021 

en el procediment C146/2021 en no detectar responsabilitat comptable pel 

pagament d’aquest complement (s’adjunta com a annex 3). En el ple ordinari 

del mes d’octubre de 2021 l’Ajuntament de Badia del Vallès va procedir a 

extingir aquest complement i incorporar l’import al complement específic mit-

jançant l’aprovació de la Relació de Llocs de Treball (exp. del Gestor d’expe-

dients de l’Ajuntament 3789/2020) arran del procediment del Tribunal de 

Comptes C146/2021 iniciat l’abril del 2020. En iniciar-se aquest procediment 

l’abril del 2020 no va deixar temps material a l’Ajuntament durant l’anualitat 

2020 en poder realitzar aquest tràmit. 

 

- En relació al pagament d’un Plus de tasques de categoria superior, el paga-

ment d’aquest complement correspon a la diferència de complements con-

seqüència d’una assignació temporal de funcions addicionals assignades a 

diferents treballadors durant l’anualitat 2020. 

L’atribució temporal de funcions és una forma de provisió de llocs de treball de 

caràcter excepcional, diferenciada de la comissió de serveis i l’adscripció 

provisional, motivada per una situació conjuntural en benefici de l’eficàcia en 

la prestació dels serveis públics (art. 73.2 EBEP), en l’exercici de la potestat 

d’autoorganització de l’Ajuntament.  

En el cas de l’atribució temporal de funcions es percebran les mateixes retri-

bucions que tingui assignades en el lloc de treball del qual és titular, sense 

perjudici de la percepció de les indemnitzacions que, per raó del servei, 

poguessin generar algun dret (art. 66.2 en concordança amb l’art. 1.3 tots dos 

del Reial decret 364/1995, de 10 de març, pel qual s’aprova el Reglament 

General d’Ingrés del Personal al servei de l’Administració general de l’Estat i 

de Provisió de Llocs de treball i Promoció Professional dels Funcionaris Civils 

de l’Administració general de l’Estat).  

 

Cada treballador que té assignat aquest complement, gaudeix d’un decret 

amb l’assignació de funcions, on s’autoritza al pagament de la diferencia de 

sou entre el seu lloc de treball amb el de les funcions del lloc que està desen-

volupant. Sobre el pagament d’aquest complement a l’Ajuntament de Badia del 

Vallès també es va pronunciar el Tribunal de Comptes en l’aute de 20/10/2021 

en el procediment C146/2021 en no detectar responsabilitat comptable pel 

pagament d’aquest complement. 

 

L’Ajuntament de Badia del Vallès ha posat a disposició de la Sindicatura de 

Comptes els llibres de decrets de totes les anualitats per poder comprovar 

l’autorització de la despesa de cada complement d’aquest tipus i en defensa 

la legalitat del seu pagament. 
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Tercer.- En relació a l’Observació e) de l’apartat 2.2.1.3 referent als triennis del 

personal laboral cal destacar que: 

 

(i) No els és aplicable l’RD 861/1986, de 25 d’abril, pel qual s’estableix el règim de 

les retribucions de l’Administració Local. 

 

(ii) L’àmbit d’aplicació del TREBEP inclou al personal laboral al servei, entre altres, de 

l’Administració de les Entitats Locals, si bé la seva aplicació s’efectua de la manera 

que el propi articulat determina, no sent íntegra per a aquesta mena de personal 

conforme als seus arts. 2 i 7 assenyalant aquest últim: “El personal laboral al servei 

de les Administracions públiques es regeix, a més de per la legislació laboral i per 

les altres normes convencionalment aplicables, pels preceptes d’aquest Estatut que 

així ho disposin.” 

 

(iii) L’article 27 abordar les retribucions del personal i disposa: “Les retribucions del 

personal laboral es determinaran d’acord amb la legislació laboral, el conveni col·lec-

tiu que sigui aplicable i el contracte de treball, respectant en tot cas el que s’estableix 

en l’article 21 del present Estatut”. 

(iv) L’article 32 del EBEP en relació de la negociació col·lectiva, representació i 

participació del personal laboral i disposa: 1. La negociació col·lectiva, representació 

i participació dels empleats públics amb contracte laboral es regirà per la legislació 

laboral, sense perjudici dels preceptes d’aquest capítol que expressament els són 

aplicable. 

 

(v) Per part seva, l’art. 3.1 del RDLeg 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el 

text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors –ET/15–, disposa que els drets i 

obligacions concernents a la relació laboral es regulen: a) Per les disposicions legals 

i reglamentàries de l’Estat (compliment de la normativa bàsica estatal que aquí no es 

qüestiona en cap forma); b) Pels convenis col·lectius. 

 

(vi) Dels preceptes citats es conclou que en el concret supòsit que se sotmet a con-

sideració, tractant-se de personal laboral, resulta d’aplicació la regulació continguda 

en el conveni col·lectiu que és font de dret, constitueix l’expressió de l’autonomia 

col·lectiva (art. 37.1 CE. Dret a la negociació col·lectiva) i tenen força vinculant. 

 

(v) Que l’abonament per part de l’Ajuntament queda justificat sobre la base dels 

següents antecedents normatius: 

 

a. Contractes de treball subscrits amb la Mancomunitat en que la seva clàusula 

setena figura que el Conveni Col·lectiu d’aplicació era el de la Construcció. Tant 

el conveni estatal com el provincial contemplaven l’abonament del plus d’anti-

guitat. 

b. Suport normatiu actual: L’Acord de Taula General de Negociació de 23/10/2020, 

ratificat pel Ple de l’Ajuntament, que reconeix el complement que ja es venia 

abonant davant l’existència de pacte tàcit (nòmina dels treballadors) en la quan-

tia d’un 5% del sou basi que estableix la LPGE per a cadascun dels grups. 

Aquest Pacte passa a formar part del conveni col·lectiu. 
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En qualsevol cas, s’acredita que fa anys els treballadors perceben els triennis en les 

seves nòmines (almenys des de l’any 1994) i en qualsevol cas sempre tindria el parai-

gua de l’art. 3.1.c) del ET. Sobre el pagament d’aquests triennis, també es va pronun-

ciar el Tribunal de Comptes en l’aute de 20/10/2021 en el procediment C146/2021 en 

no detectar responsabilitat comptable pel seu pagament. 

 

Quart.- En relació a l’observació de l’apartat 2.2.1.1, que fa referència amb l’expedient 

de transferències de crèdit nüm. 1/2020, i davant l’existència de la errada material en 

la classificació orgànica, en la entrada del Pressupost a l’aplicatiu de comptabilitat 

SICALWIN, i atès que cal efectuar transferències de crèdit per adequar degudament 

la estructura de les partides, existeix informe d’intervenció (Expedient del gestor 

d’expedients 351/2020) en referència a la citada errada material de la entrada del 

pressupost, segons al següent detall: 

 

 

- Conclusions. 

Aquest Ajuntament defensa la inexistència de vulneració de la normativa comptable 

o pressupostària, ja que els pagaments tenen cobertura legal en haver-se executat 

d’acord amb algun Acord/Conveni col·lectiu vigents i els motius exposats anteriorment, 

en conseqüència, sol·licitem que decaiguin de l’informe de Sindicatura de Comptes 

referent al Compte General 2020 l’Observació c) de l’apartat 2.2.1.3, l’Observació d) 

de l’apartat 2.2.1.3, l’Observació e) de l’apartat 2.2.1.3 i l’observació de l’apartat 

2.2.1.1. 

5.2. TRACTAMENT DE LES AL·LEGACIONS  

Les al·legacions formulades han estat analitzades i valorades per la Sindicatura de Comptes. 

Com a conseqüència de les al·legacions i de la documentació addicional rebuda relativa a 

l’al·legació quarta, s’ha modificat el text del projecte d’informe, segons s’indica en les notes 

al peu de les pàgines corresponents. 

 

La resta del text del projecte d’informe no s’ha alterat perquè s’entén que les al·legacions 

trameses són explicacions que confirmen la situació descrita inicialment o perquè són expli-

cacions de nous procediments que s’apliquen en exercicis posteriors. 

Org. Pro. Eco. Descripció Crèdits inicials Transferències positives Trasferències negatives

0405 2313 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona 0,00 19.100,00 2.000,00

1701 9261 20602 RENTING EQUIPS INFORMÀTICS 43.950,00

1701 9261 22201 TELEFONIA FIXA 39.450,00

1701 9261 22799 TREB. ALTRES EMPRESES 35.000,00

1702 9261 20602 RENTING EQUIPS INFORMÀTICS 0,00 43.950,00 10.000,00

1702 9261 22201 Postals 0,00 39.450,00 1.287,44

1702 9261 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona 0,00 35.000,00 3.000,00

0405 9241 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona 0,00 16.000,00 5.000,00

21.287,44
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APROVACIÓ DE L’INFORME 

 

Certifico que a Barcelona, el 22 de desembre del 2022, reunit el Ple de la Sindicatura de 

Comptes, presidit pel síndic major, Miquel Salazar Canalda, amb l’assistència dels síndics 

Anna Tarrach Colls, Manel Rodríguez Tió, M. Àngels Cabasés Piqué, Ferran Roquer i Padrosa 

i Josep Viñas i Xifra, actuant-hi com a secretari el secretari general de la Sindicatura, Ferran 

Domínguez García, i com a ponent el síndic Manel Rodríguez Tió, amb deliberació prèvia 

s’acorda aprovar l’informe de fiscalització 33/2022, relatiu a l’Ajuntament de Badia del Vallès, 

Compte general, exercici 2020. 

 

I, perquè així consti i tingui els efectes que corresponguin, signo aquesta certificació, amb 

el vistiplau del síndic major. 

 

 

 

 

 

El secretari general 

 

 

Vist i plau, 

 

El síndic major 
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