
1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O 
CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10. Resolucions

Resolució 841/X del Parlament de Catalunya, de 
suport a la Declaració sobre la inclusió de la cultura en els 
objectius de desenvolupament sostenible
Tram. 250-01193/10
Adopció p. 7

Resolució 844/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’elaboració d’un llibre blanc sobre l’audiovisual
Tram. 250-01215/10
Adopció p. 7

1.30. Altres tramitacions

1.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i 
a altres informes o memòries de la Sindicatura de 
Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
17/2014, sobre el Consorci del Parc Natural de la Serra de 
Collserola, corresponent al 2012
Tram. 258-00027/10
Coneixement de l’Informe p. 8

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes 
de norma

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de formació i qualificació professio-
nal de Catalunya
Tram. 200-00027/10
Esmenes a la totalitat p. 8

Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’es-
pectacles públics i recreatives
Tram. 200-00028/10
Canvi de Comissió tramitadora p. 9

Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i 
del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 200-00029/10
Esmenes a la totalitat p. 9

Projecte de llei de l’exercici de les professions titu-
lades i dels col·legis professionals
Tram. 200-00030/10
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 9

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de finançament del sistema inte-
grat del transport públic de Catalunya
Tram. 202-00060/10
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 9

Proposició de llei de modificació de la Llei 22/2010, 
del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya
Tram. 202-00070/10
Presentació p. 9

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de re-
solucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el manteniment dels 
serveis de suport vital bàsic i de suport vital avançat al Va-
llès Occidental
Tram. 250-01244/10
Esmenes presentades p. 12

Proposta de resolució sobre el projecte d’ampliació 
del centre comercial La Maquinista, de Barcelona
Tram. 250-01246/10
Esmenes presentades p. 13

Proposta de resolució sobre l’actualització de l’indi-
cador de renda de suficiència de Catalunya
Tram. 250-01252/10
Esmenes presentades p. 13

Proposta de resolució sobre el manteniment del 
servei mèdic dels centres educatius i d’internament de Can 
Llupià i L’Alzina
Tram. 250-01270/10
Esmenes presentades p. 13

Proposta de resolució sobre el record i reconeixe-
ment dels agents dels Mossos d’Esquadra morts en acte 
de servei
Tram. 250-01273/10
Esmenes presentades p. 14

Proposta de resolució sobre el control de tacògrafs 
digitals
Tram. 250-01274/10
Esmenes presentades p. 14
Termini de presentació d’esmenes p. 14

Proposta de resolució sobre el pagament dels ajuts 
agroambientals als arrossaires del delta de l’Ebre
Tram. 250-01299/10
Tramesa a la Comissió p. 14
Termini de presentació d’esmenes p. 14
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Proposta de resolució de suport a les manifestaci-
ons prodemocràtiques de Hong Kong
Tram. 250-01300/10
Tramesa a la Comissió p. 14
Termini de presentació d’esmenes p. 14

Proposta de resolució sobre el manteniment dels 
llocs de treball de les empreses del grup Neoelectra, d’Aran
Tram. 250-01301/10
Tramesa a la Comissió p. 15
Termini de presentació d’esmenes p. 15

Proposta de resolució de condemna de les accions 
contra els drets humans a Veneçuela
Tram. 250-01302/10
Tramesa a la Comissió p. 15
Termini de presentació d’esmenes p. 15

Proposta de resolució sobre la recuperació del tram 
urbà de les carreteres N-340 i N-235 a l’Aldea
Tram. 250-01303/10
Tramesa a la Comissió p. 15
Termini de presentació d’esmenes p. 15

Proposta de resolució sobre les gestions amb el 
Govern de l’Estat per a garantir la via bilitat del servei postal
Tram. 250-01304/10
Tramesa a la Comissió p. 15
Termini de presentació d’esmenes p. 15

Proposta de resolució sobre el canvi de comissaria 
de l’Agència Europea del Medicament
Tram. 250-01305/10
Tramesa a la Comissió p. 15
Termini de presentació d’esmenes p. 15

Proposta de resolució sobre el millorament de l’es-
tació de tren d’Hostalric
Tram. 250-01306/10
Tramesa a la Comissió p. 15
Termini de presentació d’esmenes p. 15

Proposta de resolució sobre la negociació amb 
Endesa Distribució, SL, per a evitar la supressió del centre 
de treball de Palafolls de l’empresa que fa el manteniment i 
l’atenció d’emergències i per a millorar la qualitat del servei 
elèctric a la Selva i el Gironès
Tram. 250-01307/10
Tramesa a la Comissió p. 16
Termini de presentació d’esmenes p. 16

Proposta de resolució sobre la declaració de la bo-
tiga Numismàtica Filatèlia Monge, de Barcelona, com a bé 
cultural d’interès nacional
Tram. 250-01308/10
Tramesa a la Comissió p. 16
Termini de presentació d’esmenes p. 16

Proposta de resolució sobre el garantiment de la 
seguretat a les comissaries dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01309/10
Tramesa a la Comissió p. 16
Termini de presentació d’esmenes p. 16

Proposta de resolució sobre el compliment de la Re-
solució 466/X, sobre les peces d’uniformitat dels agents del 
Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01310/10
Tramesa a la Comissió p. 16
Termini de presentació d’esmenes p. 16

Proposta de resolució sobre la dotació de les uni-
tats de la Divisió d’Investigació Criminal del Cos de Mossos 
d’Esquadra amb càmeres de vídeo i fotografia i ordinadors
Tram. 250-01311/10
Tramesa a la Comissió p. 16
Termini de presentació d’esmenes p. 16

Proposta de resolució sobre el compliment de la 
Resolució 45/X, sobre els torns de servei i les armilles anti-
bales dels agents dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01312/10
Tramesa a la Comissió p. 16
Termini de presentació d’esmenes p. 16

Proposta de resolució sobre la constitució d’una 
taula sectorial de negociació de la Policia de la Generalitat - 
Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01313/10
Tramesa a la Comissió p. 17
Termini de presentació d’esmenes p. 17

Proposta de resolució sobre la creació d’una taula 
de treball per al millorament de les condicions laborals de 
les unitats de seguretat ciutadana dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01314/10
Tramesa a la Comissió p. 17
Termini de presentació d’esmenes p. 17

Proposta de resolució sobre la situació de col·lapse 
dels serveis judicials socials
Tram. 250-01315/10
Tramesa a la Comissió p. 17
Termini de presentació d’esmenes p. 17

Proposta de resolució sobre el protocol de repara-
ció del dany per a la indemnització de les víctimes d’actu-
acions de la Policia de la Generalitat . Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01316/10
Tramesa a la Comissió p. 17
Termini de presentació d’esmenes p. 17

Proposta de resolució sobre l’eliminació del dret de 
prioritat o preferència en les concessions i autoritzacions 
administratives establert pel reglament de la Llei 12/1987, de 
regulació del transport de viatgers per carretera mitjançant 
vehicles de motor
Tram. 250-01317/10
Tramesa a la Comissió p. 17
Termini de presentació d’esmenes p. 17

Proposta de resolució sobre la reclamació al Go-
vern de l’Estat de la modificació de la disposició transitòria 
tercera de la Llei 29/1994, d’arrendaments urbans
Tram. 250-01318/10
Tramesa a la Comissió p. 17
Termini de presentació d’esmenes p. 18

Proposta de resolució sobre la reconsideració de 
les mesures administratives implantades per la Federació 
Catalana de Futbol la temporada 2014-2015
Tram. 250-01319/10
Tramesa a la Comissió p. 18
Termini de presentació d’esmenes p. 18

Proposta de resolució sobre el pagament dels ajuts 
pendents dels programes de desenvolupament rural del 
2013
Tram. 250-01320/10
Tramesa a la Comissió p. 18
Termini de presentació d’esmenes p. 18

Proposta de resolució sobre el pagament del deute 
a les entitats del tercer sector social
Tram. 250-01321/10
Tramesa a la Comissió p. 18
Termini de presentació d’esmenes p. 18

Proposta de resolució sobre les prestacions econò-
miques vinculades al servei de les residències
Tram. 250-01322/10
Tramesa a la Comissió p. 18
Termini de presentació d’esmenes p. 18
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Proposta de resolució sobre els plans estratègics 
de serveis socials
Tram. 250-01323/10
Tramesa a la Comissió p. 18
Termini de presentació d’esmenes p. 18

Proposta de resolució sobre els plans de qualitat de 
serveis socials
Tram. 250-01324/10
Tramesa a la Comissió p. 18
Termini de presentació d’esmenes p. 19

Proposta de resolució sobre el compliment de 
l’acord del Govern de l’Estat relatiu al soterrament de la línia 
ferroviària entre Barcelona i Portbou a Montcada i Reixac
Tram. 250-01325/10
Tramesa a la Comissió p. 19
Termini de presentació d’esmenes p. 19

Proposta de resolució sobre els crèdits ràpids
Tram. 250-01326/10
Tramesa a la Comissió p. 19
Termini de presentació d’esmenes p. 19

Proposta de resolució sobre el manteniment de la 
carretera B-300
Tram. 250-01327/10
Tramesa a la Comissió p. 19
Termini de presentació d’esmenes p. 19

Proposta de resolució sobre la solució dels pro-
blemes que pateix la carretera C-35 al pas per Sant Celoni, 
Gualba, la Batllòria i R iells i Viabrea
Tram. 250-01329/10
Presentació p. 19

Proposta de resolució sobre les baixes laborals i les 
situacions d’incapacitat temporal dels agents dels Mossos 
d’Esquadra
Tram. 250-01330/10
Presentació p. 20

Proposta de resolució sobre la construcció d’una 
instal·lació de tractament biològic de residus d’alta degrada-
bilitat a Ossó de Sió
Tram. 250-01331/10
Presentació p. 21

Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’hora-
ri del servei d’urgències del CAP Guineueta, de Barcelona
Tram. 250-01332/10
Presentació p. 23

Proposta de resolució sobre l’excedència voluntària 
per a les docents que se sotmetin a tractaments de fertilitat
Tram. 250-01333/10
Presentació p. 23

Proposta de resolució sobre el manteniment de la 
dotació del Sistema d’Emergències Mèdiques, SA de l’Hos-
pital de Palamós
Tram. 250-01334/10
Presentació p. 24

Proposta de resolució sobre els serveis de salut de 
la comarca del Baix Empordà
Tram. 250-01335/10
Presentació p. 25

Proposta de resolució sobre els recursos sanitaris 
de la comarca del Baix Empordà
Tram. 250-01336/10
Presentació p. 25

Proposta de resolució sobre la derogació de l’Ordre 
BSF/130/2014, relativa als criteris per a determinar la capaci-
tat econòmica dels beneficiaris de les prestacions de servei 
no gratuïtes
Tram. 250-01337/10
Presentació p. 26

Proposta de resolució sobre la climatització i les 
condicions ambientals dels jutjats de Mataró
Tram. 250-01338/10
Presentació p. 27

Proposta de resolució sobre la participació del mo-
viment associatiu juvenil als centres educatius
Tram. 250-01339/10
Presentació p. 28

Proposta de resolució sobre les associacions de 
consumidors de cànnabis
Tram. 250-01340/10
Presentació p. 29

3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, 
subcomissions i grups de treball

Proposta de resolució de creació d’una comissió 
d’estudi de les polítiques públiques en matèria d’economia 
col·laborativa
Tram. 252-00018/10
Presentació p. 30

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre l’atenció primària de 
salut
Tram. 300-00230/10
Presentació p. 31

Interpel·lació al Govern sobre l’anul·lació de l’adjudi-
cació d’Aigües Ter Llobregat a Acciona i sobre la repercussió 
d’aquesta decisió en les finances públiques de la Generalitat
Tram. 300-00231/10
Presentació p. 31

Interpel·lació al Govern sobre la pobresa i la desi-
gualtat
Tram. 300-00232/10
Presentació p. 32

Interpel·lació al Govern sobre el desplegament de 
plans d’atenció a les persones
Tram. 300-00233/10
Presentació p. 32

Interpel·lació al Govern sobre l’acord de finança-
ment de l’Autoritat del Transport Metropolità
Tram. 300-00234/10
Presentació p. 32

Interpel·lació al Govern sobre l’adjudicació de la 
gestió d’Aigües Ter Llobregat
Tram. 300-00235/10
Presentació p. 32

Interpel·lació al Govern sobre l’educació en el lleure
Tram. 300-00236/10
Presentació p. 33

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de su-
port al món pesquer
Tram. 300-00237/10
Presentació p. 33
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3.30. Altres tramitacions

3.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i 
a altres informes o memòries de la Sindicatura de 
Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
20/2014, sobre els saldos de dubtós cobrament corres-
ponents al 31 de desembre de 2011 en municipis d’entre 
20.000 i 100.000 habitants
Tram. 258-00029/10
Presentació p. 33
Termini per a demanar la presentació de l’informe p. 33

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
21/2014, sobre els saldos de dubtós cobrament correspo-
nents al 31 de desembre de 2011 en municipis de més de 
100.000 habitants
Tram. 258-00030/10
Presentació p. 34
Termini per a demanar la presentació de l’informe p. 34

4. INFORMACIÓ

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.14. Comissions específiques d’investigació

Composició de la Comissió d’Investigació sobre la 
Fallida de Spanair
Tram. 407-00003/10
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya p. 34
Constitució i ratificació del president p. 34

Composició de la Comissió d’Investigació sobre el 
Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política
Tram. 407-00004/10
Designació de la presidència p. 35
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; 
Grup Mixt p. 35
Constitució i ratificació del president p. 36

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 707/X, so-
bre l’eliminació temporal dels drets derivats de l’assistència 
a òrgans col·legiats
Tram. 290-00636/10
Sol·licitud de pròrroga p. 36
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 37

Control del compliment de la Resolució 712/X, so-
bre la gratuïtat de la carretera C-32 entre Sitges i el Vendrell
Tram. 290-00641/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 37

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 86/X, sobre les 
mesures previstes amb relació a l’increment del tipus impo-
sitiu de l’impost sobre el valor afegit en el sector sanitari del 
10% al 21%
Tram. 390-00086/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 38

Control del compliment de la Moció 102/X, sobre 
la situació del Programa de desenvolupament rural de Ca-
talunya
Tram. 390-00102/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 39

Control del compliment de la Moció 116/X, sobre la 
política tributària i econòmica del Govern de l’Estat
Tram. 390-00116/10
Sol·licitud de pròrroga p. 39
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 39

Control del compliment de la Moció 145/X, sobre el 
model turístic
Tram. 390-00145/10
Designació de la Comissió competent p. 39

Control del compliment de la Moció 146/X, sobre el 
suport a la innovació en els processos productius
Tram. 390-00146/10
Designació de la Comissió competent p. 39

Control del compliment de la Moció 147/X, sobre les 
polítiques públiques amb relació a l’economia col·laborativa
Tram. 390-00147/10
Designació de la Comissió competent p. 39

Control del compliment de la Moció 148/X, sobre el 
model de turisme
Tram. 390-00148/10
Designació de la Comissió competent p. 40

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Eco-
nomia i Coneixement sobre l’anunci de nous impagaments a 
entitats del tercer sector social
Tram. 354-00331/10
Sol·licitud i tramitació p. 40

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Polítiques de Joventut amb el conseller d’Empresa i Ocupa-
ció sobre les polítiques d’ocupació per a joves
Tram. 354-00340/10
Acord sobre la sol·licitud p. 40

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Cata-
lunya davant la Comissió de Salut perquè expliqui l’informe 
que ha elaborat aquesta entitat
Tram. 356-00890/10
Sol·licitud p. 40

Sol·licitud de compareixença de Ramon Codina da-
vant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre 
el projecte Clúster Tecnològic Marítim de la Zona del Medi-
terrani Occidental Horitzó 2009-2050
Tram. 356-00891/10
Sol·licitud p. 40

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Plataforma «Pobresa zero» davant la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost perquè exposi les seves pro-
postes amb relació a la fiscalitat i l’eradicació de la pobresa
Tram. 356-00892/10
Sol·licitud p. 40

Sol·licitud de compareixença del Consell Assessor 
de Continguts i de Programació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals davant la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
perquè informi sobre el compliment de les línies de progra-
mació de Televisió de Catalunya i el Grup d’Emissores de 
Catalunya Ràdio per a la temporada 2013-2014
Tram. 356-00894/10
Sol·licitud p. 41
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4.53.10. Sessions informatives i compareixences de mem-
bres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Polítiques de 
Joventut amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre les 
polítiques d’ocupació per a joves
Tram. 355-00165/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 41

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autori-
tats, de funcionaris i d’altres persones

Compareixença d’una representació de la Coordi-
nadora d’Associacions de Famílies Acollidores de Catalunya 
davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats per a in-
formar sobre l’atenció educativa als infants en situació de 
desemparament
Tram. 357-00415/10
Substanciació p. 41

Compareixença del president del Consell de l’Au-
diovisual de Catalunya davant la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
per a informar sobre el procés d’autorització del lloguer de 
llicències de Canal Català al Grup El Punt Avui
Tram. 357-00686/10
Substanciació p. 41

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció de Municipis de Catalunya davant la Comissió de Políti-
ques de Joventut per a explicar el Pla d’actuació territorial de 
polítiques de joventut 2016
Tram. 357-00693/10
Substanciació p. 41

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Catalana de Municipis i Comarques davant la Comissió 
de Polítiques de Joventut per a explicar el Pla d’actuació ter-
ritorial de polítiques de joventut 2016
Tram. 357-00694/10
Substanciació p. 41

Sessió informativa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost amb el president de l’Autoritat Catalana 
de la Competència per a presentar la memòria del 2013
Tram. 359-00016/10
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 41

Sessió informativa de la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als amb el president del Consell de l’Audiovisual de Catalu-
nya per a presentar l’Informe sobre l’audiovisual a Catalunya 
corresponent al 2012 i al 2013
Tram. 359-00018/10
Substanciació p. 42

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 44
Convocada per al 12 de novembre de 2014 p. 42

4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i 
comunicacions del Govern i d’altres òrgans

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i 
encàrrecs de despatx

Encàrrec del despatx del conseller d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural a la vicepre-
sidenta del Govern
Tram. 330-00079/10
Presentació p. 43

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.05. Recursos d’inconstitucionalitat interposats pel 
Parlament

Recurs d’inconstitucionalitat 965/2004, interposat 
pel Parlament contra la Llei de l’Estat 37/2003, del 17 de no-
vembre, del soroll
Tram. 380-00001/07
Sentència del Tribunal Constitucional p. 44
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 841/X del Parlament de Catalunya, 
de suport a la Declaració sobre la inclusió de 
la cultura en els objectius de desenvolupa-
ment sostenible
Tram. 250-01193/10

Adopció
Comissió de Cultura i Llengua

Sessió 16, 23.10.2014, DSPC-C 514

La Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió tinguda 
el 23 d’octubre de 2014, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució de suport a la Declaració sobre la 
inclusió de la cultura en els objectius de desenvolupa-
ment sostenible (tram. 250-01193/10), presentada pel 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa.

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya dóna suport a la Declaració 
sobre la inclusió de la cultura en els objectius de des-
envolupament sostenible, impulsada per la Federació 
Internacional de Consells d’Art i Agències Culturals 
(FICAAC), l’Agenda 21 de la Cultura, la Federació In-
ternacional de Coalicions per a la Diversitat Cultural 
(FICDC), la plataforma Culture Action Europe, l’Ar-
terial Network, el Consell Internacional de la Músi-
ca (CIM) i el Consell Internacional de Monuments i 
Llocs Històrics (ICOMOS) i en què es demana als go-
verns i als redactors de les polítiques que defineixen 
l’Agenda de desenvolupament de les Nacions Unides 
post-2015 que incloguin els objectius i els indicadors 
sobre cultura en els objectius de desenvolupament 
sostenible relacionats amb l’eradicació de la pobresa, 
l’educació, les ciutats i els assentaments humans soste-
nibles, les societats pacífiques i no violentes, la igual-
tat, els ecosistemes i la biodiversitat, i el desenvolupa-
ment econòmic.

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2014

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Fernando Sánchez Costa Carles Puigdemont i Casamajó

Resolució 844/X del Parlament de Catalunya, 
sobre l’elaboració d’un llibre blanc sobre l’au-
diovisual
Tram. 250-01215/10

Adopció
Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Sessió 20, 31.10.2014, DSPC-C 520

La Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, en la sessió tinguda 
el 31 d’octubre de 2014, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre l’elaboració d’un llibre blanc 
sobre l’audiovisual (tram. 250-01215/10), presentada 
per Albert Batalla i Siscart, del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió; Sergi Sabrià i Benito, del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya; 
Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista; 
Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya; Marta Ribas Frías, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, i David Fernàndez i Ra-
mos, del Grup Mixt.

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya proposa al Consell de l’Au-
diovisual de Catalunya, com a organisme independent 
de regulació de l’audiovisual, que elabori, amb la par-
ticipació del sector i la Secretaria de Comunicació del 
Govern, un llibre blanc sobre l’audiovisual a Catalu-
nya, que inclogui propostes i observacions per a facili-
tar el desenvolupament equilibrat del sector.

Palau del Parlament, 31 d’octubre de 2014

La secretària en funcions El president 
de la Comissió de la Comissió
Montserrat Capdevila i Tatché Antoni Balasch i Parisi
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1.30. ALTRES TRAMITACIONS

1.30.06. PROCEDIMENTS RELATIUS A LES 
CORPORACIONS LOCALS I A ALTRES 
INFORMES O MEMÒRIES DE LA 
SINDICATURA DE COMPTES

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza-
ció 17/2014, sobre el Consorci del Parc Na-
tural de la Serra de Collserola, corresponent 
al 2012
Tram. 258-00027/10

Coneixement de l’Informe

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, d’acord amb 
l’article 166.4 del Reglament, ha conegut l’Informe.

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.01. PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI 
I ALTRES PROPOSTES DE NORMA

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei de formació i qualificació 
professional de Catalunya
Tram. 200-00027/10

Esmenes a la totalitat
Reg. 87359; 88237 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 04.11.2014

Esmena presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 87359)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 
104 i següents del Reglament del Parlament, presenta la 
següent esmena al Projecte de llei de formació i qualifi-
cació professional de Catalunya (tram. 200-00027/10).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

De retorn al Govern.

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2014

Dolors Camats i Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Esmena presentada pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 88237)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
104 i següents del Reglament del Parlament, presenta la 
següent esmena al Projecte de llei de formació i qualifi-
cació professional de Catalunya (tram. 200-00027/10).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP Socialista

De retorn al Govern.

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2014

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC
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Projecte de llei d’ordenació de les activitats 
d’espectacles públics i recreatives
Tram. 200-00028/10

Canvi de Comissió tramitadora

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.11.2014.

Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocu-
pació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 200-00029/10

Esmenes a la totalitat
Reg. 87360; 88236 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 04.11.2014

Esmena presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
87360)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 
104 i següents del Reglament del Parlament, presenta 
la següent esmena al Projecte de llei d’ordenació del 
sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalu-
nya (tram. 200-00029/10).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De retorn al Govern.

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2014

Dolors Camats i Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Esmena presentada pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 88236)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 104 i següents del Reglament del Parlament, pre-
senta la següent esmena al Projecte de llei d’ordenació 
del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Ca-
talunya (tram. 200-00029/10).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP Socialista

De retorn al Govern.

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2014

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Projecte de llei de l’exercici de les professi-
ons titulades i dels col·legis professionals
Tram. 200-00030/10

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: 10 dies hàbils (de l’11.11.2014 al 24.11.2014).
Finiment del termini: 25.11.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2014.

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de finançament del sistema 
integrat del transport públic de Catalunya
Tram. 202-00060/10

Pròrroga del termini per a proposar comparei-
xences

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 
(reg. 89288; 89370).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 06.11.2014; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 05.11.2014.

Proposició de llei de modificació de la Llei 
22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum 
de Catalunya
Tram. 202-00070/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 88233 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

A la Mesa del Parlament

Oriol Junqueras i Vies, president, Marta Rovira i Ver-
gés, portaveu, Pere Bosch Cuenca, diputat del Grup 
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Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
d’acord amb el que estableix l’article 100.b del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposició de llei se-
güent: 

Antecedents

– Estatut d’autonomia de Catalunya

– Llei 22/2010, del 10 de juliol, de Codi de Consum 
de Catalunya

– La Directiva 2009/72/CE, de 13 de juliol de 2009, 
sobre normes comuns per al mercat interior de l’elec-
tricitat

Objecte de la proposició de llei

La precarització laboral i l’increment de l’atur han 
provocat que moltes famílies tinguin evidents dificul-
tats per assumir el preu dels subministraments. Segons 
l’enquesta de condicions de vida corresponent al 2011, 
a Catalunya hi ha 193 mil llars (un 6,9% del total) que 
no poden assumir la depesa de mantenir l’habitatge 
a una temperatura adequada. En el període de 2007 
a 2010 s’ha duplicat el número de famílies que reben 
una ajuda de Càritas per tal de pagar la factura de 
l’energia. En el mateix sentit, el cinquè estudi de l’Ob-
servatori de la Vulnerabilitat de la Creu Roja, dedicat 
a l’habitatge posa en evidència que el 71% d’aquests te-
nen «dificultats greus per poder pagar els rebuts» i que 
un de cada tres acumula deutes per aquest concepte. 
Per la qual cosa es fa més necessària una actitud pro-
activa per part de de les empreses subministradores i 
les administracions públiques i una coordinació efec-
tiva amb els serveis socials bàsics per tal de detectar 
els col·lectius més vulnerables. En aquest sentit, esdevé 
absolutament necessari protegir els sectors especial-
ment vulnerables de la interrupció dels serveis bàsics.

Capacitat normativa

Es sustenta en l’Estatut d’Autonomia que en el seu art. 
123 atribueix a la Generalitat de Catalunya les compe-
tències exclusives en matèria de consum. Així com en 
els articles 30.1, 42 i 49 de l’Estatut que remarquen, de 
forma clara, la protecció dels drets de les persones en 
la seva condició de consumidors i usuaris.

Necessitat i incidència social

La necessitat i incidència social de la proposició de llei 
es troba justificada en l’exposició de motius del text 
presentat.

Afectació pressupostària

La proposició de llei no comporta cap afectació per 
l’actual pressupost en entrar en vigor en l’exercici se-
güent al de la seva aprovació.

Exposició de motius

Una part de la població del nostre país té enormes di-
ficultats per accedir a la llum, l’aigua o el gas o per fer 
front a les factures derivades d’aquests serveis bàsics. 
Aquesta problemàtica, que s’ha accentuat en els dar-
rers anys per efecte de la crisi econòmica, descriu una 
realitat que ve d’alguns anys enrere i que ha estat ano-
menada, recentment, com a pobresa energètica.

La precarització laboral i l’increment de l’atur han 
provocat que moltes famílies tinguin evidents dificul-
tats per assumir el preu dels subministraments. Segons 
l’enquesta de condicions de vida corresponent al 2011, 
a Catalunya hi ha 193 mil llars (un 6,9% del total) que 
no poden assumir la depesa de mantenir l’habitatge a 
una temperatura adequada. A banda d’això, les inter-
vencions de les entitats socials deixen entreveure l’in-
crement de la problemàtica en els darrers anys. En el 
període de 2007 a 2010, per exemple, s’ha duplicat el 
número de famílies que reben una ajuda de Càritas per 
tal de pagar la factura de l’energia. En el mateix sentit, 
el cinquè estudi de l’Observatori de la Vulnerabilitat 
de la Creu Roja, dedicat a l’habitatge i elaborat a partir 
d’una enquesta a 16.059 usuaris i usuàries atesos per 
aquesta entitat, posa en evidència que el 71% d’aquests 
tenen «dificultats greus per poder pagar els rebuts» i 
que un de cada tres acumula deutes per aquest con-
cepte. Tot i aquestes dades, resulta extraordinàriament 
complicat conèixer amb precisió el col·lectiu de gent 
afectada per la pobresa energètica, per la qual cosa 
es fa més necessària una actitud proactiva per part de 
de les empreses subministradores i les administraci-
ons públiques i una coordinació efectiva amb els ser-
veis socials bàsics per tal de detectar els col·lectius més 
vulnerables.

En aquest sentit, esdevé absolutament necessari pro-
tegir els sectors especialment vulnerables de la inter-
rupció dels serveis bàsics. Diversos estudis vinculen 
la pobresa energètica amb afectacions sobre la salut 
física, especialment entre els sectors més vulnerables, 
com ara els infants, la gent gran o les persones amb 
malalties com ara asma, bronquitis o les al·lèrgies. 
També tenen una repercussió evident en el rendiment 
físic i intel·lectual de les persones i poden incidir en la 
inestabilitat familiar o en el fracàs escolar.

La pobresa energètica ha estat abordada, a través de 
diferents fórmules i amb més o menys efectivitat, per 
part de les administracions públiques i el Parlament de 
Catalunya. En el primer cas, alguns ajuntaments han 
vehiculat mecanismes d’intervenció, coordinats amb 
les empreses subministradores, ja sigui a través d’ac-
tuacions preventives i de detecció o, fins i tot, de fons 
socials per fer front a les situacions de necessitat. En 
el cas de Parlament de Catalunya, aquesta qüestió es 
va tractar a través de la Moció 10/X, de data 25 d’abril 
de 2013, sobre les polítiques d’inclusió social i eradi-
cació de la pobresa. En el punt a), aprovat per una-
nimitat, s’instava el Govern a «promoure, de manera 
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immediata, les mesures necessàries –incloses les nor-
matives, si cal– per tal que les empreses subministra-
dores d’energia i aigua potable no interrompin el sub-
ministrament per impagament si no tenen un informe 
dels serveis socials bàsics i si la unitat familiar rep uns 
ingressos inferiors al salari mínim interprofessional o 
es troba en una situació econòmica d’estat de necessi-
tat». En la mateixa moció també es reclamava, a través 
de l’apartat b), que es reclamés al govern de l’Estat «la 
transferència de la fixació dels preus bàsics de l’ener-
gia per a establir un sistema públic de preu social en 
els subministraments bàsics per a la llar d’electricitat, 
gas natural i gas butà, amb la fixació d’uns consums 
mínims vitals en còmput mensual, atenent al nombre 
de components de la llar i de les estacions de l’any, de 
manera que es fixin consums mínims diferents en fun-
ció de les condicions climàtiques, corresponents com a 
mínim a dos períodes anuals: d’abril a setembre i d’oc-
tubre a març». El Parlament de Catalunya, doncs, va 
instar el govern a intervenir en aquesta qüestió.

La utilització de la Llei 22/2010, del 10 de juliol, del 
Codi de Consum, per tal de vehicular aquesta proposta 
es sustenta en les competències exclusives que l’Esta-
tut d’autonomia (art. 123) atribueix a la Generalitat de 
Catalunya en matèria de consum. Altrament, cal tenir 
en compte que els articles 30, 42 i 49 de l’Estatut re-
marquen, de forma clara, la protecció dels drets de les 
persones en la seva condició de consumidors i usuaris. 
En el punt 1 del primer article esmentat, es remarca 
que «totes les persones tenen dret a accedir en condi-
cions d’igualtat als serveis públics i als serveis econò-
mics d’interès general. Les administracions públiques 
han de fixar les condicions d’accés i els estàndards de 
qualitat d’aquests serveis, amb independència del rè-
gim de llur prestació». En el cas de l’article 42, dedicat 
a la cohesió i benestar socials, s’indica que «els poders 
públics han de vetllar per la plena integració social, 
econòmica i laboral de les persones i dels col·lectius 
més necessitats de protecció, especialment dels que es 
troben en situació de pobresa i de risc d’exclusió so-
cial». Finalment, en l’article 49 s’emplaça els poders 
públics a «garantir la protecció de la salut, la segure-
tat i la defensa dels drets i els interessos legítims dels 
consumidors i usuaris». El text estatutari, doncs, inci-
deix clarament en la necessitat de garantir l’accés en 
igualtat de condicions als serveis públics i als serveis 
econòmics d’interès general»; de defensar els sectors 
més vulnerables; i, al mateix temps, de protegir la sa-
lut dels consumidors.

La vehiculació d’una proposta d’aquest tipus a través 
de la Llei 22/2010, del 10 de juliol, del Codi de Con-
sum, també ve recollida en l’Informe sobre pobresa 
energètica a Catalunya, elaborat pel Síndic de Greuges. 
En aquest sentit i per tal d’atendre la situació d’urgèn-
cia social de moltes persones en situació vulnerable.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya presenta la següent: 

Proposició de llei

Article 1. Modificació de l’article 111.2 
de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi 
de consum de Catalunya

S’afegeix una nova lletra, la v, a l’article 111-2 de la 
Llei 22/2010, amb el redactat següent: 

«v. Persones en situació de vulnerabilitat econòmica: 
són aquelles persones consumidores que presenten 
una mancança de recursos econòmics, d’acord amb els 
següents criteris: 

»1. El total d’ingressos dels membres de la unitat fami-
liar o convivencial, en cap cas, pot sobrepassar per tots 
els conceptes 1,5 de l’indicador de Renda de Suficièn-
cia, incrementat en un 30% per a cada membre de la 
unitat a partir del tercer. Als efectes de determinar si 
se supera aquest límit, s’han d’addicionar els ingressos 
que els membres de la unitat familiar rebin en concep-
te de percepcions o ajuts de caràcter social.

«2. Que es declari que no hi ha possibilitat de reducció 
en la despesa relativa al consum de béns o serveis per 
haver esgotat totes les mesures amb aquesta finalitat.

»3. Acreditar que les tarifes que tenen contractades pel 
servei de subministrament, responen a la modalitat de 
tarifa social prevista en la normativa d’aplicació.»

Article 2

S’addiciona un nou apartat 6 a l’article 252.4 Serveis 
bàsics:

«6. Abans d’interrompre el subministrament d’electri-
citat, gas o aigua, les empreses prestadores d’aquests 
serveis hauran de disposar, obligatòriament, d’un in-
forme previ dels serveis socials bàsics sobre la situació 
de la persona o unitat familiar. Aquest informe, que 
tindrà caràcter vinculant, podrà ser sol·licitat per l’usu-
ari o usuària o pels serveis socials bàsics.»

Article 3

S’addiciona un nou apartat 7 a l’article 252.4 Serveis 
bàsics:

«7. A banda d’allò que s’estableixi en l’informe esmen-
tat en el punt anterior, restaran protegides de qualsevol 
tall en el subministrament les unitats familiars amb uns 
ingressos inferiors al salari mínim interprofessional.»

Article 4

S’addiciona un nou apartat 8 a l’article 252-4 Serveis 
bàsics:

«8. Per aquelles famílies que no puguin fer front al 
deute i una vegada esgotats els mecanismes i arbitrat-
ge existents, s’habilitaran els instruments de suport 
econòmics necessaris, ja sigui a través de la responsa-
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bilitat social corporativa de les empreses subministra-
dores o de recursos de l’administració.»

Article 5

S’addiciona un nou apartat 9 a l’article 252-4 Serveis 
bàsics:

«9. Les empreses subministradores dels serveis bàsics 
d’aigua, gas i electricitat trametran trimestralment a 
l’administració responsable de la gestió dels serveis 
socials, les incidències sobre els impagaments dels 
rebuts de subministrament amb l’objectiu de millorar 
la prevenció i la planificació de les actuacions públi-
ques.»

Article 6

S’addiciona un nou apartat 10 a l’article 252-4 Serveis 
bàsics:

«10. Les empreses subministradores, d’acord amb la 
normativa vigent, hauran d’habilitar els mecanismes 
d’informació necessaris per tal de posar en coneixe-
ment dels serveis socials bàsics i els usuaris i usuàries, 
la informació existent i actualitzada sobre les tarifes 
socials i/o els altres ajuts i mesures previstos per fer 
front a la pobresa energètica.»

Disposició final

La proposició de llei entrarà en vigor l’1 de gener pos-
terior a l’any de la seva aprovació.

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2014

Oriol Junqueras i Vies, president; Marta Rovira i Ver-
gés, portaveu; Pere Bosch Cuenca, diputat, del GP ERC

3.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN 
AMB L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre el manteniment 
dels serveis de suport vital bàsic i de suport 
vital avançat al Vallès Occidental
Tram. 250-01244/10

Esmenes presentades
Reg. 84478; 85473 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 30.10.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 84478)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

De refosa dels punts 1 i 3

«1. Mantenir la cobertura dels serveis de SVB i SVA 
que el 2013 adequant les hores al canvi de delimitació 
segons la nova distribució territorial del sector sanita-
ri del Vallès Occidental.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (2)

Punts 4

«4. Mantenir els dos vehicles de SVA amb la dotació 
de personal mèdic i d’infermeria necessari al municipi 
de Sabadell.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 85473)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió (1)

De refosa dels punts 1 i 3

«1. Adequar el servei de transport sanitari de la co-
marca del Vallès Occidental a la realitat de l’activitat 
assistencial d’acord amb l’experiència acumulada dels 
darrers anys.»

2 Esmena núm. 2
De supressió
GP de Convergència i Unió (2)

Del punt 4

«4. Mantenir el dos vehicles de SVA amb la dotació 
completa de metge i infermera al municipi de Sabadell.»
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Proposta de resolució sobre el projecte 
d’ampliació del centre comercial La Maqui-
nista, de Barcelona
Tram. 250-01246/10

Esmenes presentades
Reg. 85470 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEO, 30.10.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 85470)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió (1)

Del punt 3

«3. Iniciar un procés de diàleg amb l’Ajuntament de 
Barcelona i les associacions de comerciants de Sant 
Andreu per tal d’impulsar iniciatives que incrementin 
l’atractivitat i la competitivitat del comerç urbà de pro-
ximitat del districte.»

Proposta de resolució sobre l’actualització 
de l’indicador de renda de suficiència de Ca-
talunya
Tram. 250-01252/10

Esmenes presentades
Reg. 82636; 85469 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEF, 30.10.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 82636)

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista (1)

Addició d’un nou punt 3

«3. Convocar els agents econòmics i socials per tal de 
dialogar i acordar l’actualització de l’IRSC tal i com 
està establert a l’Acord Estratègic per a la internacio-
nalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat 
de l’economia catalana.»

Esmenes presentades pel GP de Convergència i Unió 
(reg. 85469)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió (1)

Del punt 1

«1. Estudiar la possible actualització de l’IRSC.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió (2)

Del punt 2 

«2. Continuar mantenint reunions amb tots aquells agents 
socials afectats per la no actualització de l’IRSC.»

Proposta de resolució sobre el manteniment 
del servei mèdic dels centres educatius i 
d’internament de Can Llupià i L’Alzina
Tram. 250-01270/10

Esmenes presentades
Reg. 86820; 88956; 88996 / Admissió a 

tràmit: Mesa de la CJDH, 05.11.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
86820)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (1)

Es modifica un incís a l’apartat únic de la proposta

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a mantenir la presència diària de tres mem-
bres de personal mèdic i tres d’infermeria a jornada 
complerta, als centres educatius i d’internament tera-
pèutic de Can Llúpia i L’Alzina.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 88956)

1 Esmena núm. 1
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió (1)

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a mantenir la dotació de professionals sani-
taris a jornada complerta, distribuïts entre els centres 
educatius i d’internament terapèutic de Can Llúpia, el 
Segre i L’Alzina.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 88996)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

«El Parlament insta al Govern a garantir el servei mè-
dic permanent i l’atenció psicològica especialitzada 
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per afavorir l’atenció a la salut des de una perspecti-
va integral dels joves ingressats als centres educatius 
i d’internament terapèutic de Can Llupià i L’Alzina.»

Proposta de resolució sobre el record i re-
coneixement dels agents dels Mossos d’Es-
quadra morts en acte de servei
Tram. 250-01273/10

Esmenes presentades
Reg. 88958 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CI, 04.11.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 88958)

1 Esmena núm. 1
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió (1)

«El Parlament insta al Departament d’Interior a cele-
brar anualment un acte solemne de record i reconeixe-
ment als membres del cos de Mossos d’Esquadra que 
han mort, pel seu important i imprescindible servei als 
ciutadans, i a establir un espai de record permanent on 
es celebri l’esmentat acte.»

Proposta de resolució sobre el control de ta-
cògrafs digitals
Tram. 250-01274/10

Esmenes presentades
Reg. 88957; 88995 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CI, 04.11.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 88957)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió (1)

Del punt 3

«3. No permetre la utilització de qualsevol sistema in-
formàtic o software si no ha estat facilitat per l’admi-
nistració.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 88995)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

«El Parlament de Catalunya insta al Govern a actualit-
zar, millorar i facilitar el correcte desenvolupament de 
l’activitat de les unitats de trànsit dels Mossos d’Esqua-
dra en els controls en carretera del tacògraf digital.»

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2014 al 19.11.2014).
Finiment del termini: 20.11.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2014.

Proposta de resolució sobre el pagament 
dels ajuts agroambientals als arrossaires del 
delta de l’Ebre
Tram. 250-01299/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.11.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2014 al 19.11.2014).
Finiment del termini: 20.11.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2014.

Proposta de resolució de suport a les mani-
festacions prodemocràtiques de Hong Kong
Tram. 250-01300/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.11.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2014 al 19.11.2014).
Finiment del termini: 20.11.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2014.
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Proposta de resolució sobre el manteniment 
dels llocs de treball de les empreses del 
grup Neoelectra, d’Aran
Tram. 250-01301/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.11.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2014 al 19.11.2014).
Finiment del termini: 20.11.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2014.

Proposta de resolució de condemna de les 
accions contra els drets humans a Veneçuela
Tram. 250-01302/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.11.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2014 al 19.11.2014).
Finiment del termini: 20.11.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2014.

Proposta de resolució sobre la recuperació 
del tram urbà de les carreteres N-340 i N-235 
a l’Aldea
Tram. 250-01303/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.11.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2014 al 19.11.2014).
Finiment del termini: 20.11.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2014.

Proposta de resolució sobre les gestions 
amb el Govern de l’Estat per a garantir la 
via bilitat del servei postal
Tram. 250-01304/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.11.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2014 al 19.11.2014).
Finiment del termini: 20.11.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2014.

Proposta de resolució sobre el canvi de co-
missaria de l’Agència Europea del Medica-
ment
Tram. 250-01305/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.11.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2014 al 19.11.2014).
Finiment del termini: 20.11.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2014.

Proposta de resolució sobre el millorament 
de l’estació de tren d’Hostalric
Tram. 250-01306/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.11.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2014 al 19.11.2014).
Finiment del termini: 20.11.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2014.
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Proposta de resolució sobre la negociació 
amb Endesa Distribució, SL, per a evitar la 
supressió del centre de treball de Palafolls 
de l’empresa que fa el manteniment i l’aten-
ció d’emergències i per a millorar la qualitat 
del servei elèctric a la Selva i el Gironès
Tram. 250-01307/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.11.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2014 al 19.11.2014).
Finiment del termini: 20.11.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2014.

Proposta de resolució sobre la declaració de la 
botiga Numismàtica Filatèlia Monge, de Barce-
lona, com a bé cultural d’interès nacional
Tram. 250-01308/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.11.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2014 al 19.11.2014).
Finiment del termini: 20.11.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2014.

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la seguretat a les comissaries dels Mos-
sos d’Esquadra
Tram. 250-01309/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.11.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2014 al 19.11.2014).
Finiment del termini: 20.11.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2014.

Proposta de resolució sobre el compliment de 
la Resolució 466/X, sobre les peces d’uniformi-
tat dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01310/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.11.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2014 al 19.11.2014).
Finiment del termini: 20.11.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2014.

Proposta de resolució sobre la dotació de 
les unitats de la Divisió d’Investigació Crimi-
nal del Cos de Mossos d’Esquadra amb cà-
meres de vídeo i fotografia i ordinadors
Tram. 250-01311/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.11.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2014 al 19.11.2014).
Finiment del termini: 20.11.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2014.

Proposta de resolució sobre el compliment 
de la Resolució 45/X, sobre els torns de ser-
vei i les armilles antibales dels agents dels 
Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01312/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.11.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2014 al 19.11.2014).
Finiment del termini: 20.11.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2014.
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Proposta de resolució sobre la constitució 
d’una taula sectorial de negociació de la Po-
licia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01313/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.11.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2014 al 19.11.2014).
Finiment del termini: 20.11.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2014.

Proposta de resolució sobre la creació d’una 
taula de treball per al millorament de les 
condicions laborals de les unitats de segu-
retat ciutadana dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01314/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.11.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2014 al 19.11.2014).
Finiment del termini: 20.11.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2014.

Proposta de resolució sobre la situació de 
col·lapse dels serveis judicials socials
Tram. 250-01315/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia i Drets Hu-
mans.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.11.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2014 al 19.11.2014).
Finiment del termini: 20.11.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2014.

Proposta de resolució sobre el protocol de 
reparació del dany per a la indemnització de 
les víctimes d’actuacions de la Policia de la 
Generalitat . Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01316/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.11.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2014 al 19.11.2014).
Finiment del termini: 20.11.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2014.

Proposta de resolució sobre l’eliminació del 
dret de prioritat o preferència en les con-
cessions i autoritzacions administratives es-
tablert pel reglament de la Llei 12/1987, de 
regulació del transport de viatgers per car-
retera mitjançant vehicles de motor
Tram. 250-01317/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.11.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2014 al 19.11.2014).
Finiment del termini: 20.11.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2014.

Proposta de resolució sobre la reclamació al 
Govern de l’Estat de la modificació de la dis-
posició transitòria tercera de la Llei 29/1994, 
d’arrendaments urbans
Tram. 250-01318/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.11.2014.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2014 al 19.11.2014).
Finiment del termini: 20.11.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2014.

Proposta de resolució sobre la reconsidera-
ció de les mesures administratives implan-
tades per la Federació Catalana de Futbol la 
temporada 2014-2015
Tram. 250-01319/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.11.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2014 al 19.11.2014).
Finiment del termini: 20.11.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2014.

Proposta de resolució sobre el pagament 
dels ajuts pendents dels programes de des-
envolupament rural del 2013
Tram. 250-01320/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.11.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2014 al 19.11.2014).
Finiment del termini: 20.11.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2014.

Proposta de resolució sobre el pagament del 
deute a les entitats del tercer sector social
Tram. 250-01321/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.11.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2014 al 19.11.2014).
Finiment del termini: 20.11.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2014.

Proposta de resolució sobre les prestacions 
econòmiques vinculades al servei de les re-
sidències
Tram. 250-01322/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.11.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2014 al 19.11.2014).
Finiment del termini: 20.11.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2014.

Proposta de resolució sobre els plans estra-
tègics de serveis socials
Tram. 250-01323/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.11.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2014 al 19.11.2014).
Finiment del termini: 20.11.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2014.

Proposta de resolució sobre els plans de 
qualitat de serveis socials
Tram. 250-01324/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.11.2014.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2014 al 19.11.2014).
Finiment del termini: 20.11.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2014.

Proposta de resolució sobre el compliment 
de l’acord del Govern de l’Estat relatiu al so-
terrament de la línia ferroviària entre Barce-
lona i Portbou a Montcada i Reixac
Tram. 250-01325/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.11.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2014 al 19.11.2014).
Finiment del termini: 20.11.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2014.

Proposta de resolució sobre els crèdits rà-
pids
Tram. 250-01326/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.11.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2014 al 19.11.2014).
Finiment del termini: 20.11.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2014.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de la carretera B-300
Tram. 250-01327/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 04.11.2014.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (de l’11.11.2014 al 19.11.2014).
Finiment del termini: 20.11.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2014.

Proposta de resolució sobre la solució dels 
problemes que pateix la carretera C-35 al pas 
per Sant Celoni, Gualba, la Batllòria i R iells i 
Viabrea
Tram. 250-01329/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 87882 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Marc Vidal i Pou, di-
putat, Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent sobre el millo-
rament definitiu de la travessia urbana de la carretera 
C-35 al pas per Sant Celoni, Gualba, la Batllòria, Riells 
i Viabrea (Baix Montseny), per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

A la carretera C-35, al seu pas per Sant Celoni, Gual-
ba, la Batllòria, Riells i Viabrea, s’ha enregistrat en els 
darrers 5 anys una mitjana de 20 accidents de carre-
tera amb víctimes per any, i això sense comptar via-
nants, tant ferits com morts. De les dades disponibles 
se’n pot deduir que de les 30 víctimes de mitjana anual 
que produeixen els accidents, n’hi ha 1 mort per any, 
2 ferits greus per any i 27 ferits lleus per any. Fins el 
moment ja hi ha hagut tres morts.

Tot això es produeix en una travessia en la qual s’hi 
fan al voltant de 20.000 desplaçaments diaris. Davant 
d’aquestes dades es fa palès que a Sant Celoni, Gual-
ba, la Batllòria, Riells i Viabrea tenen un greu proble-
ma de mobilitat i seguretat que afecta tant els veïns 
dels municipis com la resta d’usuaris de la travessia 
que no resideixen, ni en aquests municipis ni a les ro-
dalies.

La carretera C-35 pateix un problema de saturació, so-
bretot a les hores punta, degut a una mancança d’infra-
estructures i a la carència d’una òptima distribució de 
la mobilitat dins de la via i els seus accessos. Per tant, 
es fan precises unes actuacions urgents que millorin la 
seva fluïdesa i seguretat.
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Davant d’aquesta situació s’han fet diverses gestions. 
El passat 12 de desembre de 2013 es va presentar i va 
ser aprovada per unanimitat la resolució 461/X del 
Parlament de Catalunya en la comissió de Territori i 
Sostenibilitat. Posteriorment, en data de 25 de març de 
2014, el corresponent control de compliment anuncia-
va que, per tal de poder fer una programació de l’exe-
cució dels projecte de millora de la travessera de la 
carretera C-35 al seu pas per Sant Celoni, es duien a 
terme les actuacions següents: 

– S’està redactant el projecte de «Rotonda a la inter-
secció de la C-35, pk 57,530, amb la carretera de Gual-
ba (nus de Llevant). Tram: Sant Celoni».

– S’està redactant el projecte de «Millora local. Segu-
retat viària. Reordenació d’accessos C-35, pk 56,500 
a 57,100. Tram: Sant Celoni». En aquest projecte s’in-
clou la formació de carrils centrals de gir i s’està va-
lorant la possibilitat d’introduir-hi un pas inferior de 
vianants.

– S’ha redactat l’estudi previ «Desdoblament C-35, del 
pk 49,800 al 57,200. Tram: Vilalba de Saserra-Sant 
Celoni». Dins d’aquest estudi es preveu el desdobla-
ment del tronc i la formació de calçades laterals en to-
ta la longitud de la travessera.

– S’ha impulsat la redacció d’un estudi de viabilitat de 
la formació de rampes al pas inferior existent al pk 62 
de la carretera C-35.

A més a més, el passat 29 de gener de 2014 es va pre-
sentar una altra proposta de resolució que també va 
ser aprovada per unanimitat en la comissió de Territori 
i Sostenibilitat del Parlament de Catalunya. Aquesta 
proposta de resolució 481/X del Parlament de Cata-
lunya demanava la connexió del vial de la carretera 
d’Olzinelles a la sortida 11 de l’autopista AP-7 amb la 
rotonda de la carretera C-61 com una altra actuació 
que contribuiria a descongestionar la carretera C-35 al 
seu pas per Sant Celoni. En el corresponent control de 
compliment de data 17 de juny de 2014 s’anunciava 
que el Director General d’Infraestructures de Mobili-
tat Terrestre del Departament de Territori i Sostenibi-
litat s’havia adreçat oficialment a l’Ajuntament de Sant 
Celoni per tal de sol·licitar l’autorització corresponent.

Però malgrat totes les gestions realitzades, les resoluci-
ons aprovades per unanimitat per millorar la travessia 
urbana a la carretera C-35 al seu pas per Sant Celoni, 
Gualba, la Batllòria, Riells i Viabrea, des de l’adminis-
tració local i, sobre tot, des de la Generalitat de Cata-
lunya no s’han portat a terme les millores ja aprovades.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a que es doni resposta i solució definitiva a les 

continues gestions i demandes que des de fa temps, i 
recollides a la resolució 461/X i a la resolució 481/X 
del Parlament de Catalunya, s’estan fent per a solucio-
nar definitivament el problema que pateix la carretera 
C-35 al seu pas per Sant Celoni, Gualba, la Batllòria, 
Riells i Viabrea (Baix Montseny), amb la presentació 
d’un calendari i pressupost d’actuacions concrets.

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2014

Dolors Camats i Luis, portaveu; Marc Vidal i Pou, 
Salvador Milà i Solsona, diputats, del GP ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre les baixes labo-
rals i les situacions d’incapacitat temporal 
dels agents dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01330/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 87927 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Jaume Bosch i Mes-
tres, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió d’Interior.

Exposició de motius

L’article 11.5 de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la 
Policia de la Generalitat –Mossos d’Esquadra esta-
bleix que «pel que fa a la dedicació professional, els 
membres del Cos de Mossos d’Esquadra han de portar 
a terme llurs funcions amb dedicació total, i han d’in-
tervenir sempre, en tot moment i en tot lloc, estiguin o 
no estiguin de servei, en defensa de la llei de la segu-
retat ciutadana».

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament insta el Govern a: 

1. Realitzar les gestions oportunes davant la mútua 
que tramita les baixes dels Mossos d’Esquadra, per tal 
que qualsevol baixa laboral motivada per una actuació 
d’un/una agent del cos de la Policia de la Generalitat– 
Mossos d’Esquadra, estigui o no estigui de servei, si-
gui tramitada com a baixa per accident laboral, sense 
que hagi de perdre cap retribució.
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2. Constituir un grup de treball propi del Cos de Mos-
sos d’Esquadra per a analitzar la viabilitat d’incorpo-
rar supòsits que requereixin una especial protecció i 
que aconsellin la percepció del 100 % de les retribu-
cions en situacions d’incapacitat temporal o l’adopció 
d’altres mesures socials, tal i com estableix el punt 4 
de l’acord de data 20 de setembre de 2012.

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2014

Dolors Camats i Luis Jaume Bosch i Mestres
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una instal·lació de tractament biològic de 
residus d’alta degradabilitat a Ossó de Sió
Tram. 250-01331/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 87928 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Sara Vilà Galan, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

L’Espai Natural Protegit dels Plans de Sió és un es-
pai d’unes 3700 hectàrees de caràcter estèpic situat al 
peu dels altiplans segarrencs que s’estén entre les co-
marques de la Segarra, l’Urgell i la Noguera. La major 
part d’aquest espai està ocupat per una barreja de ter-
renys de cultiu dispersos enmig de zones boscoses i de 
matoll. La protecció d’aquest Espai, integrat dins les 
Zones d’Especial Protecció de les Aus (ZEPA) de les 
Terres de Lleida, es troba emparada per la legislació 
europea, en estar inclòs a la xarxa Natura 2000 i cata-
lana, en estar inclosos al Pla d’espais d’interès natural 
(PEIN) a nivell català.

Els plans de Conill és un espai integrat dins l’ENP 
dels Plans de Sió, emplaçat entre els termes municipals 
d’Ossó de Sió i Tàrrega. Un estudi científic, elaborat 
l’any 2003 per un equip de biòlegs i ambientòlegs per 
encàrrec de l’Ajuntament de Tàrrega, va destacar que 
els hàbitats d’interès comunitari de la zona són els més 
ben conservats del terme i, alhora, va advertir sobre la 
seva extrema fragilitat, molt especialment a l’espai de 
la bassa, on hi habiten espècies d’amfibis de prioritat 
màxima i gran nombre d’espècies d’aus i mamífers al-

tament protegides per la Directiva Europea d’Hàbitats 
i Espècies protegides. En aquest sentit, es defensava la 
urgència de garantir-ne l’equilibri ecològic, així com 
la qualitat de les aigües pluvials que hi arriben.

A poca distància de la bassa s’hi troba el despoblat de 
Conill, nucli abandonat als anys 70 del segle passat, 
de gran interès paisatgístic, etnogràfic i arquitectònic, 
sobre el qual se centra una inquietud en el veïnat per a 
ser recuperat i posat en valor. L’any 2010, quan la Con-
selleria de Medi Ambient hi va anunciar la instal·lació 
de la seu del Centre d’Interpretació de les Zones Este-
pàries de la Plana de Lleida.

No obstant, del «Pla especial de protecció del medi 
natural i del paisatge dels Espais Naturals Protegits 
(EPN) de la plana de Lleida i el pla de gestió d’aquests 
espais» (publicat al DOGC de 7 de juny 2010 i no 
modificat), preveu que «La zona de foment d’equipa-
ments d’ús públic (clau 5) integra a efectes d’aquest 
Pla especial, tres emplaçaments singulars existents 
dins l’àmbit del Pla i que corresponen a nuclis urbans 
abandonats: el poble de la Figuera al terme munici-
pal d’Algerri, el poble de Conill al terme municipal de 
Tàrrega i l’antic campament o poblat de FECSA al ter-
me municipal de Torres de Segre».

Malgrat tot això, a dia d’avui es troba en fase de tra-
mitació un projecte, promogut per l’empresari agro-
industrial Josep Maria Pijuan Vall, que pretén obte-
nir una llicència de construcció d’una instal·lació de 
tractament biològic de residus d’alta degradabilitat, 
emplaçada a les parcel·les 250, 251 i 252 del polígon 2 
d’Ossó de Sió, amb afectació de ple a la zona que hem 
descrit. A dia d’avui, a la zona en qüestió ja s’hi està 
acumulant maquinària i materials de construcció, tot i 
que no hi ha concedida la llicència pertinent.

El projecte en qüestió, a banda d’haver-se endegat a 
esquenes de la població immediatament afectada i la 
societat civil en general, té un seguit de defectes que el 
fan del tot improsperable: 

– Manca de participació dels agents socials: la Con-
venció d’Aarhus sobre l’accés a la informació, la par-
ticipació del públic en la presa de decisions i l’accés a 
la justícia en afers ambientals, el Conveni Europeu del 
Paisatge i la Llei del Paisatge de Catalunya contempla 
com a drets ambientals i drets humans que el desen-
volupament sostenible sols es pot assolir mitjançant la 
participació de tots els agents socials, participació que 
ha d’anar molt més enllà de la simple presentació d’al-
legacions.

– Afectació del paisatge i el medi ambient: el Catàleg 
de Paisatge de les Terres de Lleida (estudi oficial elabo-
rat i publicat per l’Observatori del Paisatge, de la Ge-
neralitat de Catalunya, l’any 2010) consagra el paisatge 
i el medi ambient com dos dels actius més potents que 
actualment disposen les Terres de Lleida en termes de 
desenvolupament econòmic, expressant la necessitat de 
valoritzar el Paisatge d’aquests terres i de millorar-ne 
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la seva qualitat general d’acord amb els agents de la zo-
na; com a elements generadors de riquesa, a través del 
sector turístic i de la producció agrària i ramadera de 
qualitat, aquests territoris comencen a activar-se gràci-
es a la popularització dels valors de l’entorn natural i 
del patrimoni històric i cultural del territori. La planta 
que es proposa construir representa un cas paradigmà-
tic d’agressió incompatible amb aquests valors.

– Desenvolupament insostenible: la instal·lació projec-
tada potencia l’avenç cap al precipici d’un model in-
dustrial de producció agro-ramadera extensiu, abso-
lutament insostenible i condemnat al col·lapse. Frenar 
aquesta instal·lació també suposa defensar la presa de 
consciència perquè els professionals agricultors i ra-
maders de la comarca sàpiguen compatibilitzar llur 
activitat amb la protecció del medi ambient i perquè, 
amb el temps, els ajuntaments i les altres administra-
cions implicades acabin acceptant un model agroali-
mentari més eficient i amb menys impactes, tal com 
demanda, cada vegada amb més força, la societat. Les 
terres de la plana de Lleida, pateixen ja a hores d’ara 
una excessiva concentració d’explotacions ramaderes, 
especialment de porcí, que provoquen l’assecament de 
fonts i torrents per l’alt consum d’aigua, la contamina-
ció de les aigües subterrànies i de rius, l’excés de tràn-
sit de vehicles pesats per carreteres secundàries; a més, 
la forta medicació del bestiar no ha evitat la difusió de 
malalties i en canvi ha disminuït la qualitat de la carn 
(perjudicant el seu prestigi) i la intromissió industrial 
al camp, a través del monopoli de potents grups agro-
ramaders (un dels quals, precisament, és el promotor 
de la instal·lació objecte de les presents al·legacions), en 
un procés que avença cap a la desaparició de les activi-
tats pageses tradicionals i la utilització quasi exclusiva 
del camp per activitats alienes a la pagesia.

–  Afectació de la qualitat de vida dels pobles del vol-
tant: la instal·lació suposaria una afectació agressiva 
a la qualitat mediambiental, paisatgística i odorífera 
de Conill i la resta dels pobles veïns, especialment de 
Santa Maria de Montmagastrell, Riudovelles, La Fi-
guerosa, Claravalls i Altet, els quals, a poc a poc, es-
tan recuperant i rejovenint la població a partir dels po-
tencials econòmics i sostenibles de la nova agricultura 
i ramaderia i el turisme rural, esforços emprenedors 
que es veurien aturats per sempre més.

–  Il·legalitat de l’actuació d’acord amb la legislació 
europea: l’edificació d’aquesta planta a la zona impli-
caria que els projectes de sostenibilitat i desenvolupa-
ment definits per la Xarxa Natura 2000, el PEIN o les 
zones ZEPA quedarien igualment anorreats i mancats 
d’aplicabilitat: el projecte incompleix absolutament les 
normatives comunitàries i, de manera especial i fla-
grant, la Directiva Hàbitats (Directiva 92/43/CEE del 
Consell de 21 de maig de 1992 relativa a la conserva-
ció dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres) 
que regula la Xarxa Natura2000. En aquest sentit, una 
recent sentència del Tribunal de Justícia de la Unió 

Europea (15 de maig de 2014) va aclarir que l’únic ar-
gument vàlid per a construir en aquestes àrees protegi-
des instal·lacions agressives com la que aquí es projec-
te, és que es donin «raons imperioses d’interès públic» 
i sempre i quan no hi hagi soluciones alternatives, fac-
tors que, ni un ni l’altre, es donen aquí.

A banda de tot això, cal fer esment a la mobilització 
ciutadana organitzada en oposició a la planta en qües-
tió, plasmada a través de diverses al·legacions presen-
tades en contra (per part de col·lectius veïnals, socials, 
culturals i ecològics) i una marxa de protesta que va 
reunir més d’un centenar de persones al lloc el passat 
12 d’octubre.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

1. La revisió immediata de l’avaluació i autorització 
ambiental de construcció i funcionament d’una instal-
lació de tractament biològic de residus d’alta degrada-
bilitat, emplaçada a les parcel·les 250, 251 i 252 del 
polígon 2 d’Ossó de Sió l, que s’hagi de seguir davant 
la DG de Qualitat, i en els informes que hagi d’emetre 
l’Agència de Residus de Catalunya tenint en compte 
els condicionants i les limitacions que resulten de la 
inclusió dels terrenys on es vol ubicar la planta en al la 
Xarxa Natura 2000, el PEIN o les zones ZEPA i es va-
lori la procedència de no autoritzar aquesta instal·lació 
per incomplir les normatives comunitàries i, de ma-
nera especial, la Directiva Hàbitats (Directiva 92/43/
CEE del Consell de 21 de maig de 1992 relativa a la 
conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora 
silvestres) que regula la Xarxa Natura2000.

2. Advertir a l’Ajuntament d’Ossó de Sió sobre els per-
judicis d’atorgar la llicència del projecte de construc-
ció d’una instal·lació de tractament biològic de residus 
d’alta degradabilitat, a l’espai indicat i en cap altre lo-
calització situada dins els límits de la ZEPA Plans de 
Sió, i sobre la necessitat de comminar a la promotora 
a retirar tot allò acumulat i restaurar la situació origi-
nal de l’espai.

3. Recuperar el finançament públic de reactivació del 
«Pla especial de protecció del medi natural i del pai-
satge dels Espais Naturals Protegits (EPN) de la plana 
de Lleida i el pla de gestió d’aquests espais» i destinar 
a usos públics i posi en valor el poble de Conill i el seu 
entorn (al terme municipal de Tàrrega) d’acord amb 
les previsions fetes.

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2014

Dolors Camats i Luis Sara Vilà Galan
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 
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Proposta de resolució sobre l’ampliació de 
l’horari del servei d’urgències del CAP Gui-
neueta, de Barcelona
Tram. 250-01332/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 88235 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Segú Fer-
ré, diputada, Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, 
presenten la proposta de resolució següent per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

El Departament de Salut va decidir tancar, el 18 de ge-
ner de 2012, el servei d’atenció a les urgències noctur-
nes del CAP Guineueta, al Districte de Nou Barris de 
Barcelona, decisió que va prendre amb la justificació 
de la necessitat de reordenar l’atenció urgent.

Des de llavors, els centres que els veïns i veïnes dels 
barris de Guineueta, Verdum i Canyelles que necessi-
ten atenció sanitària fora de l’horari d’atenció del CAP, 
passades les 20 hores de dilluns a divendres i els caps 
de setmana, tenen més pròxims són a les urgències 
de l’Hospital Vall d’Hebron, al CUAP de Cotxeres de 
Borbó, a Virrei Amat, o bé al CUAP Horta.

Aquesta decisió no té en compte la singularitat d’un 
territori amb fortes carències en la connectivitat mit-
jançant transport públic, especialment en horari noc-
turn i caps de setmana, entre els barris que assistia 
el CAC Guineueta i on se situen els CUAPS on han 
de recórrer ara els veïns i veïnes, majoritàriament de 
classe treballadora i els quals estant patint de manera 
especialment crua els efectes de la crisi i de les re-
tallades del Govern en serveis socials, i la decisió ha 
significat la marxa enrere en el criteri de proximitat i 
equilibri social i territorial per millorar l’accessibilitat 
als recursos sanitaris i descongestionar les urgències 
hospitalàries.

El Parlament de Catalunya va aprovar, el 12 de juliol 
de 2012, la Resolució 727/IX, en què instava el Go-
vern a reobrir de manera immediata el servei nocturn 
d’urgències del CAP Guineueta. Tanmateix, el Depar-
tament de Salut no només no ha donat compliment al 
mandat parlamentari, sinó que a més, no ha previst 
mecanismes alternatius de proximitat per donar segu-
retat als veïns i veïnes, que s’han sentit desinformats i 
desemparats.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

1. Ampliar l’horari d’obertura diari del servei d’aten-
ció a les urgències del CAP Guineueta de Barcelona, 
augmentant la franja horària d’atenció assistencial en-
tre setmana.

2. Garantir l’obertura de les urgències del CAP Guine-
ueta en diumenges i festius.

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2014

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Núria Segú Ferré, 
Ferran Pedret i Santos, diputats, del GP SOC

Proposta de resolució sobre l’excedència 
voluntària per a les docents que se sotmetin 
a tractaments de fertilitat
Tram. 250-01333/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 88289 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Marc Vidal i Pou, di-
putat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

La Resolució de 26 de Juny de 2014 estableix en l’apar-
tat 1 les Bases per el manteniment i baixa de la borsa 
de treball.

En el seu apartat 1.1 tracta del tema de les excedències 
i literalment diu al subapartat 1.1.1: 

D’acord amb els articles 4, 5 i 7 de la Llei 8/2006, de 
5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida perso-
nal, familiar i laboral de personal al servei de les ad-
ministracions públiques de Catalunya, el personal in-
terí té dret a l’excedència voluntària per tenir cura d’un 
fili o filla, per tenir cura de familiars i per violència de 
gènere, amb els requisits i la durada que figuren als ar-
ticles esmentats.

Actualment hi ha moltes dones que s’han de sotmetre 
a un tractament de fertilitat i que, per poder portar a 
bon termini aquest tractament, han de disposar d’un 
temps de baixa.
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

Fer les modificacions normatives adients per tal que a 
la base 1.1.1 s’inclogui també aquest dret a l’excedèn-
cia a tota docent que, prestant serveis a l’administra-
ció pública de Catalunya, es sotmeti a qualsevol trac-
tament de fertilitat.

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2014

Dolors Camats i Luis Marc Vidal i Pou
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de la dotació del Sistema d’Emergències 
Mèdiques, SA de l’Hospital de Palamós
Tram. 250-01334/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 88290 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Marc Vidal i Pou, di-
putat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió de Salut.

Exposició de motius

Recentment s’han anunciat noves mesures d’ajust en 
els serveis sanitaris que s’ofereixen a la comarca del 
Baix Empordà. Això pot representar una pèrdua de 
serveis sanitaris essencials per a la població del Baix 
Empordà. Entre aquestes mesures d’ajust es troba la 
reordenació del personal adscrit a l’equip assistencial 
destinat al transport sanitari urgent, gestionat a Cata-
lunya des de l’empresa pública Sistema d’Emergènci-
es Mèdiques SA (SEM) suprimint la figura del metge/
essa de la unitat medicalitzada del SEM a Palamós i 
quedant dotada aquesta de tant sols un infermer/a i un 
tècnic/a sanitari.

Actualment, l’equip assistencial de l’ambulància de 
la Unitat de Suport Vital Avançat (USVA) de la ba-
se SEM de Palamós consta de metge, infermer/a i 
tècnic/a de transport sanitari. Amb aquesta reorganit-
zació es pretén suprimir el metge/ssa que va en aquest 

vehicle i convertir-lo en una Unitat de Suport Vital In-
termig (USVI) amb un infermer/a i un tècnic/a sanita-
ri. Tanmateix, es proposa crear un Vehicle d’Interven-
ció Ràpida (VIR) amb un metge/ssa i un tècnic/a de 
transport sanitari, i que tindria la base del SEM a La 
Bisbal d’Empordà.

Aquest canvi perjudica la qualitat de l’assistència i in-
cidirà de forma molt negativa en el servei que rebran 
els usuaris/àries, segons la pròpia experiència que els 
treballadors i treballadores del SEM acrediten i segons 
els arguments exposats a la Resolució 732/X pel man-
teniment dels metges en els USVA de Blanes i Calella 
votada a la sessió de la Comissió de Salut del passat 3 
de juliol de 2014.

El passat 14 d’octubre de 2014, tots els grup polítics 
i els regidors no adscrits de l’ajuntament de Palamós 
van aprovar per unanimitat una moció en què s’instava 
el Departament de Salut de la Generalitat de Catalu-
nya, entre altres coses, a mantenir la figura del metge/
ssa a l’ambulància medicalitzada del SEM amb base a 
Palamós.

Alhora d’aplicar actuacions de qualsevol mena, com 
les anteriorment descrites, però molt especialment 
mesures d’ajust, s’ha de tenir molt en compte les ca-
racterístiques pròpies del territori on aquestes es pre-
tenen implementar. L’aplicació de forma homogeneït-
zada no comporta necessàriament un resultat equitatiu 
per a la població. Així la comarca del Baix Empordà 
té un component turístic molt accentuat i aquest fet no 
es pot perdre de vista. En moltes èpoques de l’any, i 
no únicament a l’estiu, la població flotant s’incrementa 
exponencialment, i per tant la necessitat de recursos 
sanitaris també.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

1. Mantenir la mateixa dotació del SEM –una Unitat de 
Suport Vital Avançat (USVA) amb metge/ssa, infermer/a 
i tècnic/a de transport sanitari– adscrita a l’Hospital de 
Palamós i no suprimir el/la facultatiu.

2. Presentar a la comissió parlamentària corresponent 
un informe justificatiu de les millores per a la comarca 
del Baix Empordà que podria tenir qualsevol reorde-
nació del personal adscrit a l’equip assistencial desti-
nat al transport sanitari urgent, prèviament a qualsevol 
canvi en aquest sentit.

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2014

Dolors Camats i Luis Marc Vidal i Pou
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 
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Proposta de resolució sobre els serveis de 
salut de la comarca del Baix Empordà
Tram. 250-01335/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 88291 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Marc Vidal i Pou, di-
putat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió de Salut.

Exposició de motius

Segons fonts de la representació dels treballadors/es de 
l’empresa Serveis de Salut Integrats del Baix Empor-
dà (SSIBE) els hi ha estat comunicat que s’està estu-
diant el possible tancament a partir de l’any 2015 dels 
serveis d’urgències en horari nocturn (servei d’aten-
ció continuada d’urgències) als Centres d’Assistència 
Primària de la Bisbal de l’Empordà i de Torroella de 
Montgrí que afectarà als usuaris/es dels serveis sanita-
ris de l’àrea d’influència del Consorci Assistencial del 
Baix Empordà (CABE).

Això es sumarà a l’empitjorament existent resultant de 
totes les retallades prèvies i que afecten greument la 
qualitat de l’assistència en tots els àmbits de salut de la 
comarca del Baix Empordà.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el govern de la Ge-
neralitat a: 

1. Assegurar i preservar els serveis de salut existents 
a la comarca del Baix Empordà per poder mantenir la 
qualitat assistencial a la comarca.

2. No tancar i mantenir els serveis d’urgències en ho-
rari nocturn (servei d’atenció continuada d’urgències) 
als centres d’assistència primària de la Bisbal de l’Em-
pordà i de Torroella de Montgrí.

3. Presentar a la comissió parlamentària corresponent 
un informe justificatiu de les millores per a la comar-
ca del Baix Empordà que podria tenir qualsevol reor-
ganització dels serveis d’urgències en horari nocturn 

(servei d’atenció continuada d’urgències) prèviament a 
qualsevol canvi en aquest sentit.

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2014

Dolors Camats i Luis Marc Vidal i Pou
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre els recursos 
sanitaris de la comarca del Baix Empordà
Tram. 250-01336/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 88292 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Marc Vidal i Pou, di-
putat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió de Salut.

Exposició de motius

La comarca del Baix Empordà esta patint un dèficit 
en recursos econòmics destinats per habitant/any als 
serveis sanitaris i que aquesta despesa és molt inferi-
or a la mitjana destinada a tot Catalunya, generant-se 
una conseqüent manca de recursos destinats a garantir 
l’assistència als ciutadans i ciutadanes de la comarca 
del Baix Empordà i un greuge comparatiu que patei-
xen tots els ciutadans i ciutadanes d’aquesta comarca. 
D’acord a les dades publicades pel propi Departament 
de Salut, l’assignació rebuda per habitant a la comar-
ca del Baix Empordà l’any passat va de 701,30 euros, 
mentre que la mitjana catalana pel mateix període fou 
de 969,75 euros.

Les retallades prèvies i la manca de recursos sanita-
ris afecten greument la qualitat de l’assistència en tots 
els àmbits de salut a la comarca del Baix Empordà. Es 
generen llargues llistes d’espera d’intervencions qui-
rúrgiques i s’agreuja els temps d’espera per l’accés a 
les especialitats mèdiques hospitalàries. També dismi-
nueixen els recursos destinats a l’atenció sociosanità-
ria creant greus problemes a famílies de pacients amb 
necessitats d’aquests serveis i empitjora l’assistència 
en l’àmbit de l’atenció primària. Els treballadors i les 
treballadores de la sanitat ho pateixen en forma d’una 
significativa disminució de personal, en un augment 
de la pressió assistencial per problemes d’accessibilitat 
de l’usuari a la cartera de serveis i en noves retallades 
salarials.
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el govern de la Ge-
neralitat a: 

1. Revertir la davallada de recursos a la comarca del 
Baix Empordà per assegurar que aquests siguin els 
adequats per a garantir el manteniment d’una assistèn-
cia sanitària de qualitat pels seus ciutadans i per les 
seves ciutadanes.

2. Revisar les assignacions en salut per càpita a la co-
marca del Baix Empordà per garantir que aquests re-
cursos sanitaris siguin, com a mínim, equivalents a la 
mitjana del país i equitatius amb els de la resta de Ca-
talunya.

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2014

Dolors Camats i Luis Marc Vidal i Pou
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre la derogació de 
l’Ordre BSF/130/2014, relativa als criteris per 
a determinar la capacitat econòmica dels 
beneficiaris de les prestacions de servei no 
gratuïtes
Tram. 250-01337/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 88298 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Laura Massana Mas, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració.

Exposició de motius

La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de 
l’autonomia personal i atenció a les persones en situa-
ció de dependència, va fixar les bases per al desenvo-
lupament a tot el territori espanyol de l’atenció a les 
persones en situació de dependència i va establir un 
dret subjectiu en l’àmbit de l’atenció social. Aquesta 
llei va obrir una bretxa d’esperança, ja que garanteix 
el dret a rebre unes prestacions adequades a les ne-
cessitats, però, a diferència d’altres serveis essencials 

i universals com la sanitat i l’educació, va introduir el 
copagament en la utilització dels serveis.

En l’àmbit territorial de Catalunya, la Llei 12/2007, 
d’11 d’octubre, de Serveis Socials, va establir que l’ac-
cés als serveis socials es regiria pel principi de la uni-
versalitat, on els poders públics haurien de garantir a 
tothom l’accés als serveis socials i llur ús efectiu en 
condicions d’igualtat, equitat i justícia redistributiva. 
No obstant això, la llei també contemplava que aquest 
principi no excloïa, però, que l’accés es pogués condi-
cionar al fet que els usuaris complissin determinats re-
quisits i paguessin una contraprestació econòmica per 
assegurar la coresponsabilitat entre els usuaris i les ad-
ministracions públiques i la sostenibilitat del sistema.

En aquest context, fins la publicació el passat mes d’abril 
de l’Ordre BSF/13/2014, els criteris de valoració per 
determinar la capacitat econòmica de la persona be-
neficiària de les prestacions venien determinats per les 
Ordres ASC/432/2007 i ASC/433/2007, que fixaven 
com a criteri exclusiu per determinar la capacitat eco-
nòmica els ingressos derivats de la renda personal de 
la persona beneficiària, excloent d’aquesta manera els 
guanys o les pèrdues patrimonials.

Amb l’entrada en vigor de l’Ordre BSF/130/2014, de 
22 d’abril, els criteris de valoració de la capacitat eco-
nòmica de les persones beneficiàries de les prestacions 
de servei no gratuïtes i la participació de les persones 
en el seu finançament han canviat. Ara, a banda de 
tenir-se en compte els ingressos dels beneficiaris, es 
contempla comptar el patrimoni i les càrregues famili-
ars. Aquest fet provoca que en la gran majoria dels ca-
sos els beneficiaris d’aquest servei hagin de pagar més. 
Donada la complicada situació per la que estan pas-
sant actualment les persones que depenen d’aquests 
serveis, es considera desencertat plantejar en aquests 
moments un nou sistema de copagament que no és 
més que una nova retallada encoberta portada a terme 
pel Departament de Benestar Social i Família.

El nou càlcul de copagament establert per l’Ordre 
BSF/130/2014 està provocant als usuaris d’aquests ser-
veis una baixada dràstica dels recursos econòmics per 
poder fer front a les despeses del dia a dia. Suposa una 
pressió econòmica per a les rendes mitjanes-baixes i fa 
que els diners de butxaca garantits siguin insuficients 
per poder satisfer un conjunt de despeses personals ne-
cessàries i no cobertes per cap altre sistema de protecció 
social. En alguns casos, estaríem parlant d’augments en 
el copagament d’un 30% a un 40%, incidint en el greu-
ge econòmic comparatiu que pateixen els drets als ser-
veis socials respecte a altres drets com el d’educació i 
salut, per als que o no existeix copagament, o no es té 
en compte el patrimoni a l’hora d’establir-lo.

En definitiva, no té sentit que les persones usuàries 
d’aquests serveis es vegin desproveïdes de la major part 
dels seus ingressos pel fet de poder rebre un servei que 
li facilitarà l’autonomia si després no podran comptar 
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amb els recursos suficients per gaudir d’aquesta auto-
nomia.

És per aquest motiu que el Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva presenta la següent: 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Derogar l’Ordre BSF/130/2014, de 22 d’abril, per 
la qual s’estableixen els criteris per determinar la ca-
pacitat econòmica de les persones beneficiàries de les 
prestacions de servei no gratuïtes i de les prestacions 
econòmiques destinades a l’atenció a la situació de 
dependència que estableix la Cartera de serveis soci-
als, i la participació en el finançament de les prestaci-
ons de servei no gratuïtes, i no aplicar la retroactivitat 
d’aquesta.

2. Garantir que les persones beneficiàries de la Llei de 
dependència puguin gaudir dels recursos suficients per 
la seva autonomia personal i social.

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2014

Dolors Camats i Luis Laura Massana Mas
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre la climatitza-
ció i les condicions ambientals dels jutjats 
de Mataró
Tram. 250-01338/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 88599 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Salvador Milà i Solso-
na, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per la millora de les condicions ambientals i 
de salubritat de l’edifici dels Jutjats a Mataró, per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Justícia 
i Drets Humans.

Exposició de motius

Fa ja molts anys que l’edifici dels Jutjats de Mataró té 
un greu problema de climatització. A l’estiu, faci ca-

lor o no, l’aire condicionat està posat a uns nivells de 
temperatura tan baixes que hi ha fred. A l’hivern passa 
exactament el contrari: les temperatures estan tan al-
tes que es podrien considerar temperatures de ple es-
tiu, i hi ha un ambient tan sec que afecta els ulls, i 
vies respiratòries, i a més a més provoca maldecap i 
mareigs, contrast de temperatura que és perniciós per 
a la salut.

En aquesta època, i des de fa ja un temps, hi ha una 
humitat a l’ambient, tan evident, que hi ha fongs a les 
dependències, darrera les caixes, a les taules, portes 
i també en algun teclat. Les cadires estan humides, i 
alguns funcionaris i funcionaries tenen fongs a les se-
ves cadires. És tan evident la humitat que fins i tot, a 
l’imprimir el paper treu vapor, sortint el paper comple-
tament enrotllat.

Tot plegat suposa un greu problema de salut laboral, 
amb risc de contraure malalties.

Tanmateix es necessita una urgent neteja dels conduc-
tes de la climatització, donat que surt un pols negre i 
s’observen fongs en algunes sortides.

No és tampoc lògic, que la climatització de l’edifici, 
tingui un tractament igual, independentment, que les 
dependències donen al sud o al nord, o dels pisos in-
feriors i els inferiors, ja que les condicions són molt 
diferents.

Aquesta situació ha estat reiteradament denunciada 
tant pel Deganat dels Jutjats de Mataró com pels fun-
cionaris i per tots els agents jurídics, Col·legi d’Advo-
cats i procuradors, que actuen a Mataró.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a adoptar les mesures oportunes per solucionar 
de forma definitiva el problema de la climatització i de 
les condicions ambientals de tots els usuaris de l’edifi-
ci dels Jutjats de Mataró.

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2014

Dolors Camats i Luis Salvador Milà i Solsona
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 
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Proposta de resolució sobre la participació 
del moviment associatiu juvenil als centres 
educatius
Tram. 250-01339/10

Presentació
Marta Pascal i Capdevila, del Grup Parlamentari 

de Convergència i Unió, Marta vilalta i Torres, del 

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 

Catalunya, Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, 

del Grup Parlamentari Socialista, Joan Mena 

Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 

Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa, 

Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

Reg. 88603 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

A la Mesa del Parlament

Marta Pascal i Capdevila, diputada del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, Marta Vilalta i Tor-
res, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, Rocío Martínez-Sampere 
Rodrigo, portaveu a la Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats del Grup Parlamentari Socialista, Joan Mena 
Arca, portaveu a la Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Quim Ar-
rufat Ibáñez, portaveu a la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats del Grup Mixt, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ense-
nyament i Universitats.

Exposició de motius

L’escola, en tant que és un agent de formació de ciuta-
dans i ciutadanes, hauria de ser un espai de participa-
ció i democràcia quotidiana. L’etapa de l’ensenyament 
obligatori és un espai en el qual la persona adquireix 
i desenvolupa coneixements bàsics per l’exercici de la 
seva ciutadania. Entre d’altres, l’alumnat hauria d’ad-
quirir i interioritzar els hàbits participatius a partir de 
la seva implicació activa en el dia a dia de la comunitat 
escolar. L’etapa d’escolarització, especialment el perí-
ode educatiu de la Secundària obligatòria, és un mo-
ment clau per a promoure la cultura associativa entre 
els i les joves i millorar l’exercici de la participació per 
part de l’alumnat.

Per fomentar la participació i la democràcia de l’alum-
nat és fonamental que aquest conegui la pluralitat i he-
terogeneïtat del moviment associatiu juvenil (MAJ), ai-
xí com la feina i objectius de les associacions que el 
componen (educatives, polítiques, sindicals, socials, 
culturals, etc). També esdevé cabdal que, des del Go-
vern i els centres educatius de primària i secundària, 
es promogui la implicació de l’alumnat en el moviment 
associatiu i en les pràctiques participatives. En el marc 

de la diversitat del teixit associatiu juvenil cal destacar 
la presència als centres educatius d’associacions i/o sin-
dicats d’estudiants que han de tenir un paper protago-
nista en la participació i corresponsabilitat dels alum-
nes amb el seu centre i el sistema educatiu en general.

Entorn aquesta qüestió, l’article 24 de la LEC (12/2009) 
diu el següent: «El Govern ha d’afavorir la participació 
de les associacions d’alumnes dels centres educatius 
públics i dels centres educatius privats sostinguts amb 
fons públics».

Una particularització d’aquest apropament i vinculació 
del MAJ als centres educatius hauria de ser la facili-
tació de l’ús de les instal·lacions escolars, en els hora-
ris no lectius, per part d’aquest. Aquesta fórmula per-
metria, no només solucionar l’evident necessitat de les 
organitzacions juvenils de disposar d’espais on poder 
dur a terme les seves activitats, sinó que a la vegada 
permetria posar en contacte els alumnes amb les en-
titats del seu territori i afavorir la seva participació i 
implicació en l’activitat de les mateixes.

Pel que fa a aquesta qüestió, l’article 165 de la LEC 
estableix: «L’Administració educativa ha de promoure 
l’ús social dels centres públics fora de l’horari escolar i 
ha de regular els criteris bàsics d’aquest ús».

Facilitar que els infants, adolescents i joves estableixin 
vinculacions amb el món associatiu juvenil i adquirei-
xin competències pròpies del MAJ com ho són l’espe-
rit crític, la consciència democràtica o l’autoorganitza-
ció afavorirà que prenguin una actitud transformadora 
i esdevinguin persones més interessades i capacitades 
per participar de manera activa en aquelles decisions 
que afecten al seu entorn, ja sigui en el marc del centre 
escolar o en altres espais.

En aquest sentit, l’article 23 de la Llei d’Educació de 
Catalunya (LEC 12/2009) diu: «Les normes d’organit-
zació i funcionament dels centres han de determinar 
formes de participació dels alumnes, atenent-ne les 
característiques i l’edat, i d’acord amb les orientaci-
ons del Departament, que en facilitin la presència en 
la vida del centre, el diàleg i la corresponsabilització, 
n’afavoreixin el compromís en l’activitat educativa del 
centre i en propiciïn la formació en els hàbits demo-
cràtics de convivència, sens perjudici d’ésser presents, 
quan correspongui, en el consell escolar».

Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució

– El Parlament de Catalunya reconeix la importància 
del moviment associatiu juvenil (MAJ) i de la seva 
tasca com a motor de transformació social i de promo-
ció de valors i competències com ara l’esperit crític, la 
consciència democràtica o l’autoorganització que afa-
voreixen el compromís i la participació de les persones 
joves en el si de les pròpies associacions però també de 
la societat en general.
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– El Parlament de Catalunya insta el Govern a impul-
sar les mesures necessàries per a que els centres d’edu-
cació primària i secundària del servei públic d’educa-
ció, és a dir, tots aquells sufragats amb fons públics, 
estableixin acords estables amb les entitats juvenils 
del seu àmbit territorial per tal que puguin explicar la 
seva realitat associativa a l’alumnat i fomentar-ne la 
participació, en el marc de l’activitat del centre, amb 
corresponsabilitat amb el món local i respectant l’au-
tonomia dels centres.

– El Parlament de Catalunya insta al Govern a dur a 
terme el desplegament dels articles 24, 165 i 23 de la 
LEC (12/2009) així com facilitar la participació de 
l’associacionisme juvenil als centres educatius, tant de 
primària com de secundària, mentre no es produeixi el 
desplegament definitiu d’aquests articles.

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2014

Marta Pascal i Capdevila, diputada del GP CiU. Marta 
Vilalta i Torres, diputada del GP ERC. Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo, portaveu a la CEU del GP SOC. Joan 
Mena Arca, portaveu a la CEU GP ICV-EUiA. Quim 
Arrufat Ibáñez, portaveu a la CEU del Grup Mixt

Proposta de resolució sobre les associaci-
ons de consumidors de cànnabis
Tram. 250-01340/10

Presentació
Begonya Montalban i vilas, del Grup Parlamentari 

de Convergència i Unió, Alba vergés i Bosch, 

del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 

de Catalunya, Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista, Lorena vicioso Adria, 

del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa, Carme 

Pérez Martínez, del Grup Parlamentari de 

Ciutadans, Isabel vallet Sànchez, del Grup Mixt

Reg. 88626 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

A la Mesa del Parlament

Les diputades sotasignants, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent sobre 
el cannabis, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Salut.

Exposició de motius

Des de fa anys a Catalunya s’estan duent a terme po-
lítiques de drogues basades en la reducció de riscos i 
danys. Aquest enfocament no és un aspecte només de 
Catalunya, sinó que sorgeix d’un debat a nivell mun-
dial, en el que persones de diferents àmbits de repre-
sentació cívica, professional i política han expressat 

la necessitat de replantejar l’enfoc de les polítiques de 
drogues.

Així doncs, el debat sobre la regulació del cànnabis 
està actualment basat en aconseguir una millora so-
cial i de salut que prioritzi el respecte, aconseguint que 
les persones usuàries de cànnabis puguin accedir-hi de 
forma segura, lluny del mercat negre i respectant els 
drets de l’usuari, i en aquest sentit, hi ha obert un de-
bat de drets essencials en el qual hi intervé el dret a la 
llibertat, el dret a la informació, el dret a la seguretat i 
el dret a la salut.

Les polítiques que s’han dut a terme durant molts anys 
a nivell mundial no han acabat d’aconseguir reduir 
tant el consum de drogues com sobre tot el seu mer-
cat negre, amb els conseqüents costos socials i econò-
mics. Per aquest motiu l’enfoc de salut pública pretén 
garantir els drets dels usuaris mitjançant la prevenció 
i la reducció de riscos i és un punt de partida recurrent 
quan parlem actualment de polítiques de drogues.

Des de l’Agència de Salut Publica de Catalunya, fa temps 
que s’està treballant amb les federacions representati-
ves dels Clubs de Cànnabis, amb l’objectiu de definir 
una proposta que permeti establir mecanismes per mi-
llorar la seva activitat des d’una perspectiva de Salut 
Pública. Aquest debat i aquestes propostes han arri-
bat a molts municipis així com també al Parlament de 
Catalunya on s’ha treballat amb tots els grups parla-
mentaris per tal d’arribar a un consens per aportar una 
solució per part de la Generalitat de Catalunya mitjan-
çant un reconeixement normatiu.

La situació actual respecte el cànnabis a Catalunya de-
mana un compromís per abordar noves respostes da-
vant el consum del cànnabis. En aquests moments es 
fa necessària una norma que estableixi clarament quin 
ha de ser el model d’activitat dels clubs i associacions 
cannàbiques basat en la transparència, les bones pràc-
tiques i en la política de reducció de riscos.

En els últims anys els clubs socials de cànnabis han 
proliferat arreu de Catalunya.

Els clubs socials de cànnabis són associacions sen-
se ànim de lucre que s’autoabasteixen i distribueixen 
cànnabis entre els seus socis, tots ells majors d’edat, 
els quals consumeixen aquesta substància en un àm-
bit privat, reduint així danys sobre la salut associats 
al mercat clandestí i a determinats usos del cànnabis.

Per tal de protegir, promoure i millorar la salut púbica 
de la població mitjançant una política orientada a mi-
nimitzar els riscos i danys del consum del cànnabis i, 
així mateix, impulsar la deguda informació, educació 
i prevenció sobre les conseqüències i efectes perjudi-
cials vinculats al consum d’aquesta substància, escau 
aprovar diversos criteris en matèria de salut pública 
per a les associacions cannàbiques i els seus clubs so-
cials i les condicions de l’exercici de la seva activitat 
pels ajuntaments de Catalunya i donar-ne publicitat.
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Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

1. A aprovar, mitjançant resolució del Departament de 
Salut, els criteris rellevants a efectes de Salut Pública 
en relació amb el consum associatiu de cànnabis, així 
com les condicions higièniques i sanitàries que s’hau-
rien d’exigir per a l’autorització de l’activitat de les 
associacions cannàbiques i els seus clubs pels ajunta-
ments de Catalunya, en el marc de la legislació vigent.

2. Impulsar, a través de l’Agència de Salut Pública de 
Catalunya, la informació i l’assessorament dels asso-
ciats i associades per tal de reduir els riscs i els danys 
vinculats al consum del cànnabis; la formació de les 
persones encarregades de la dispensació d’aquesta 
substància amb l’objectiu assenyalat; la detecció pre-
coç, el seguiment i la derivació de determinats con-
sums que generen riscs i/o danys a la salut dels con-
sumidors d’aquesta substància, i qualsevol altra tasca 
que se’n pugui derivar.

3. Crear el Registre d’Associacions de persones con-
sumidores de cànnabis adscrit al Registre municipal 
d’associacions i/o i a la Direcció General de Dret i En-
titats Jurídiques.

4. Continuar treballant, des de l’endemà de l’aprovació 
i per període indefinit, amb les federacions d’associ-
acions d’usuaris del cànnabis, els professionals de la 
prevenció i assistència dels consums de drogues i les 
diferents administracions que intervenen en les activi-
tats de les associacions i clubs d’usuaris de cànnabis, 
amb la col·laboració des de l’àmbit polític que es pugui 
requerir per part del Parlament de Catalunya.

5. Presentar a la comissió de salut del Parlament de 
Catalunya, en un termini de 6 mesos, la valoració re-
ferent al compliment de la resolució, la inscripció en 
el registre i tot allò que hi estigui directament o in-
directament relacionat que l’Agència de Salut Pública 
consideri.

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2014

Begonya Montalban i Vilas, diputada del GP CiU. 
Alba Vergés i Bosch, portaveu a la CS del GP ERC. 
Marina Geli i Fàbrega, diputada del GP SOC. Lorena 
Vicioso Adria, diputada GP ICV-EUiA. Carme Pérez 
Martínez, portaveu a la CS del GP C’s. Isabel Vallet 
Sànchez, portaveu a la CS del Grup Mixt

3.10.85. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PER A 
CREAR COMISSIONS, SUBCOMISSIONS 
I GRUPS DE TREBALL

Proposta de resolució de creació d’una co-
missió d’estudi de les polítiques públiques 
en matèria d’economia col·laborativa
Tram. 252-00018/10

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 

Catalunya, Grup Parlamentari Socialista, Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa, Grup 

Parlamentari de Ciutadans, Grup Mixt

Reg. 88622 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

A la Mesa del Parlament

Els portaveus dels grups parlamentaris sotasignats, 
d’acord amb el que estableixen els articles 39, 54 i con-
cordants del Reglament del Parlament, proposen la crea-
ció d’una comissió específica d’estudi per a sobre les po-
lítiques públiques amb relació a l’economia col·laborativa.

Proposta de creació d’una comissió específica 
d’estudi per a sobre les polítiques públiques 
amb relació a l’economia col·laborativa

Exposició de motius

El Parlament de Catalunya, d’acord amb la Moció 
147/X del Parlament de Catalunya, sobre les polítiques 
públiques amb relació a l’economia col·laborativa, 
constata que l’emergència de noves formes de con-
sum col·laboratiu comporta reptes i alhora oportuni-
tats, a causa de l’impacte social i econòmic que té, i 
manifesta la necessitat d’adaptar el marc normatiu per 
a garantir la màxima seguretat jurídica per als con-
sumidors, els operadors econòmics i les administra-
cions públiques, impulsant la creació d’una comissió 
específica d’estudi sobre el consum i l’economia col-
laboratius per a determinar un marc general d’actuació 
de les administracions públiques –que inclogui, si es-
cau, noves propostes de regulació normativa–, amb un 
treball conjunt dels grups parlamentaris, de represen-
tants d’operadors econòmics i de consumidors i d’ad-
ministracions públiques catalanes.

Normes d’organització i funcionament

Tipus de comissió

Es proposa la creació d’una comissió específica d’es-
tudi per a sobre les polítiques públiques amb relació a 
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l’economia col·laborativa, d’acord amb el que estableix 
l’article 54 del Reglament del Parlament.

Composició

La comissió ha d’ésser integrada per dos membres de 
cada grup parlamentari. La seva regulació es preveu 
d’acord amb les disposicions del Reglament del Parla-
ment per a aquest tipus d’òrgan.

D’altra banda, també es preveu la possibilitat que hi 
assisteixin tècnics, especialistes i membres d’entitats.

Objecte

Sobre les polítiques públiques amb relació a l’econo-
mia col·laborativa

Termini per a la realització dels treballs de la comissió

La comissió específica d’estudi per a sobre les polítiques 
públiques amb relació a l’economia col·laborativa tindrà 
un termini de sis mesos, a partir de la seva creació.

La comissió podrà redactar un informe final que, si 
escau, serà aprovat, d’acord amb les previsions del Re-
glament del Parlament.

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2014

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP CiU. Marta Ro-
vira i Vergés, portaveu del GP ERC. Maurici Lucena 
i Betriu, portaveu del GP SOC. Josep Enric Millo i 
Rocher, portaveu del GP PPC. Dolors Camats i Luis, 
portaveu del GP ICV-EUiA. Carina Mejías Sánchez, 
portaveu del GP C’s. David Fernàndez i Ramos, porta-
veu del Grup Mixt

3.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre l’atenció pri-
mària de salut
Tram. 300-00230/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 88933 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 07.11.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
138 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la interpel·lació següent, per tal que sigui substanciada 
en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 12 i 13 de 
novembre de 2014.

Sobre l’atenció primària de Salut.

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2014

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Interpel·lació al Govern sobre l’anul·lació de 
l’adjudicació d’Aigües Ter Llobregat a Acci-
ona i sobre la repercussió d’aquesta decisió 
en les finances públiques de la Generalitat
Tram. 300-00231/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 89726 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 07.11.2014

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 
138 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la interpel·lació següent, per tal que sigui substanciada 
en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 12 i 13 de 
novembre de 2014.

Sobre la situació derivada de l’anul·lació de l’adjudi-
cació d’ATELL a l’empresa Acciona i la repercussió 
d’aquesta anul·lació en les finances públiques de la Ge-
neralitat.

Palau del Parlament, 6 de novembre de 2014

Albert Rivera Díaz
President del GP de C’s
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Interpel·lació al Govern sobre la pobresa i la 
desigualtat
Tram. 300-00232/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 89728 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 07.11.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 
138 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la interpel·lació següent, per tal que sigui substanciada 
en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 12 i 13 de 
novembre de 2014.

Sobre la pobresa i la desigualtat.

Palau del Parlament, 6 de novembre de 2014

Dolors Camats i Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Interpel·lació al Govern sobre el desplega-
ment de plans d’atenció a les persones
Tram. 300-00233/10

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 89735 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 07.11.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 138 del Reglament del Parlament, presenta al Go-
vern la interpel·lació següent, per tal que sigui substan-
ciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 12 
i 13 de novembre.

– Quin és el capteniment del Govern pel que fa al des-
plegament de plans d’atenció a les persones?

Palau del Parlament, 7 de novembre de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Interpel·lació al Govern sobre l’acord de fi-
nançament de l’Autoritat del Transport Me-
tropolità
Tram. 300-00234/10

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 89736 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 07.11.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 138 del Reglament del Parlament, presenta al Go-
vern la interpel·lació següent, per tal que sigui substan-
ciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 12 
i 13 de novembre.

– Quin és el capteniment del Govern sobre l’acord so-
bre el finançament de l’ATM?

Palau del Parlament, 7 de novembre de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Interpel·lació al Govern sobre l’adjudicació 
de la gestió d’Aigües Ter Llobregat
Tram. 300-00235/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 89738 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 07.11.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 138 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la interpel·lació següent, per 
tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc 
els propers dies 12 i 13 de novembre de 2014.

– Sobre l’adjudicació d’Aigües Ter-Llobregat.

Palau del Parlament, 7 de novembre de 2014

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC
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Interpel·lació al Govern sobre l’educació en 
el lleure
Tram. 300-00236/10

Presentació
Marta vilalta i Torres, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 89746 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 07.11.2014

A la Mesa del Parlament

Marta Vilalta i Torres, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 138 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la interpel·lació següent, per 
tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc 
els propers dies 12 i 13 de novembre de 2014.

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
en relació a l’educació en el lleure?

Palau del Parlament, 7 de novembre de 2014

Marta Vilalta i Torres
Diputada del GP d’ERC

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
de suport al món pesquer
Tram. 300-00237/10

Presentació
Dionís Guiteras i Rubio, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 89747 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 07.11.2014

A la Mesa del Parlament

Dionís Guiteras i Rubio, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 138 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la interpel·lació següent, per 
tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc 
els propers dies 12 i 13 de novembre.

– Quin és el capteniment del Govern sobre les políti-
ques de suport al món pesquer?

Palau del Parlament, 7 de novembre de 2014

Dionís Guiteras i Rubio
Diputat del GP d’ERC

3.30. ALTRES TRAMITACIONS

3.30.06. PROCEDIMENTS RELATIUS A LES 
CORPORACIONS LOCALS I A ALTRES 
INFORMES O MEMÒRIES DE LA 
SINDICATURA DE COMPTES

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalit-
zació 20/2014, sobre els saldos de dubtós 
cobrament corresponents al 31 de desem-
bre de 2011 en municipis d’entre 20.000 i 
100.000 habitants
Tram. 258-00029/10

Presentació
Síndic Major, de la Sindicatura de 

Comptes de Catalunya

Reg. 87923 / Admissió a tràmit i tramesa a 

la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 04.11.2014

A la presidenta del Parlament

Molt Honorable Presidenta,

En compliment del que preveu la Llei 18/2010, del 7 
de juny, de la Sindicatura de Comptes, em complau 
trametre-us, adjunts, tres exemplars en format paper i 
un exemplar en suport informàtic de l’informe de fis-
calització núm. 20/2014, aprovat pel Ple de la Sindica-
tura, relatiu als saldos de dubtós cobrament correspo-
nents al 31 de desembre del 2011 en municipis d’entre 
20.000 i 100.000 habitants.

Aprofito l’avinentesa per a saludar-vos ben atentament.

Barcelona, 29 d’octubre de 2014

Jaume Amat i Reyero
Síndic Major

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament i en l’edició electrònica 
d’aquest BOPC.

Termini per a demanar la presentació de l’informe

Termini: 15 dies hàbils (de l’11.11.2014 a l’1.12.2014).
Finiment del termini: 02.12.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2014.
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Procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza-
ció 21/2014, sobre els saldos de dubtós co-
brament corresponents al 31 de desembre 
de 2011 en municipis de més de 100.000 ha-
bitants
Tram. 258-00030/10

Presentació
Síndic Major, de la Sindicatura de 

Comptes de Catalunya

Reg. 87924 / Admissió a tràmit i tramesa a 

la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 04.11.2014

A la presidenta del Parlament

Molt Honorable Presidenta,

En compliment del que preveu la Llei 18/2010, del 7 de 
juny, de la Sindicatura de Comptes, em complau tra-
metre-us, adjunts, tres exemplars en format paper i un 
exemplar en suport informàtic de l’informe de fiscalit-
zació núm. 21/2014, aprovat pel Ple de la Sindicatura, 
relatiu als saldos de dubtós cobrament corresponents 
al 31 de desembre del 2011 en municipis de més de 
100.000 habitants.

Aprofito l’avinentesa per a saludar-vos ben atentament.

Barcelona, 29 d’octubre de 2014

Jaume Amat i Reyero
Síndic Major

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament i en l’edició electrònica 
d’aquest BOPC.

Termini per a demanar la presentació de l’informe

Termini: 15 dies hàbils (de l’11.11.2014 a l’1.12.2014).
Finiment del termini: 02.12.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2014.

4. INFORMACIÓ

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 

DEL PARLAMENT

4.45.14. COMISSIONS ESPECÍFIQUES D’INVESTIGACIÓ

Composició de la Comissió d’Investigació 
sobre la Fallida de Spanair
Tram. 407-00003/10

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 87737 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 58 del Reglament del Parlament, 
comunica que els diputats Pere Calbó i Roca i José An-
tonio Coto Roquet han estat designats membre de la 
Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair.

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2014

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Constitució i ratificació del president

Comissió d’Investigació sobre la Fallida 
de Spanair

El dia 3 de novembre de 2014 a les 13.15 hores, en la 
sessió que ha convocat la presidenta del Parlament, 
s’ha constituït la Comissió d’Investigació sobre la Fa-
llida de Spanair.

La Comissió és integrada, en representació dels grups 
parlamentaris, de conformitat amb els articles 58.2 i 
40.1 del Reglament del Parlament i l’acord de la Mesa 
del Parlament del 15 de juliol de 2014, pels diputats 
següents: 

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Antoni Fernández Teixidó
Roger Montañola i Busquets

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya
Oriol Amorós i March
Marc Sanglas i Alcantarilla

Grup Parlamentari Socialista
Alícia Romero Llano
Jordi Terrades i Santacreu
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Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Pere Calbó i Roca
José Antonio Coto Roquet

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa
David Companyon i Costa
Josep Vendrell Gardeñes

Grup Parlamentari de Ciutadans
Matías Alonso Ruiz
Inés Arrimadas García

Grup Mixt
Quim Arrufat Ibáñez
David Fernàndez i Ramos

El GP de Ciutadans, al qual ha correspost la presidèn-
cia de la Comissió, de conformitat amb l’article 41.2 
del Reglament i l’acord de la Mesa del Parlament del 
15 de juliol de 2014, va designar president el diputat 
Matías Alonso Ruiz, el qual ha estat ratificat per la 
Comissió.

D’acord amb els antecedents, la Mesa del Parlament 
va acordar que la Comissió tingués un òrgan rector 
unipersonal, integrat exclusivament pel president, per 
a presidir i ordenar els treballs de la Comissió. Així 
mateix, encomanà al lletrat que assisteix la Comissió 
de fer les funcions de secretari, als efectes d’aixecar 
l’acta de les sessions i d’expedir, amb el vistiplau de 
la presidenta, les certificacions que correspongui. La 
comissió ha d’adoptar les seves decisions per vot pon-
derat.

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2014

El lletrat-secretari El president 
de la Comissió de la Comissió
Fernando Domínguez Garcia Matías Alonso Ruiz

Composició de la Comissió d’Investigació 
sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràcti-
ques de Corrupció Política
Tram. 407-00004/10

Designació de la presidència
Reg. 87926 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

A la Mesa del Parlament

David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt, 
d’acord amb el que estableix l’article 41 del Reglament 
del Parlament, comunica que el diputat David Fernàn-
dez i Ramos es proposa per ocupar el càrrec de presi-
dent de la mesa de la Comissió d’Investigació sobre el 
Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció 

Política tal i com es va acordar a la Junta de Portaveus 
del 21 d’octubre de 2014.

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2014

David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya; Grup 
Parlamentari de Ciutadans; Grup Mixt
Reg. 87738; 87744; 87825; 87925

Coneixement: Mesa del Parlament, 04.11.2014

Reg. 87738

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 58 del Reglament del Parla-
ment, comunica que els diputats Josep Enric Millo i 
Rocher i Santi Rodríguez i Serra han estat designats 
membres de la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política.

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2014

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Reg. 87744

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 58 del Reglament del 
Parlament, comunica que els diputats Oriol Amorós 
i March i Sergi Sabrià i Benito han estat designats 
membres de la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política.

Així mateix, es comunica que el diputat Oriol Amorós 
en serà el portaveu.

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2014

Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP d’ERC

Reg. 87825

A la Mesa del Parlament

Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 
58 del Reglament del Parlament, comunica que els di-
putats següents han estat designats membres de la Co-
missió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i 
les Pràctiques de Corrupció Política
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– Carlos Carrizosa Torres
– José María Espejo-Saavedra Conesa

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2014

Carina Mejías Sánchez
Portaveu del GP de C’s

Reg. 87925

A la Mesa del Parlament

David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt, 
d’acord amb el que estableix l’article 58 del Reglament 
del Parlament, comunica que els diputats Isabel Va-
llet Sánchez i Quim Arrufat Ibáñez han estat designats 
membres de la Comissió d’Investigació sobre el Frau i 
l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política.

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2014

David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt

Constitució i ratificació del president

Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió 
Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política

El dia 3 de novembre de 2014, en la sessió que ha con-
vocat la presidenta del Parlament, s’ha constituït la 
Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fis-
cals i les Pràctiques de Corrupció Política.

La Comissió és integrada, en representació dels grups 
parlamentaris, de conformitat amb els articles 40.1 i 
58.2 del Reglament del Parlament i l’acord de la Mesa 
del Parlament del 21 d’octubre de 2014, pels diputats 
següents: 

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Meritxell Borràs i Solé
Roger Montañola i Busquets

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya
Oriol Amorós i March
Sergi Sabrià i Benito

Grup Parlamentari Socialista
Maurici Lucena i Betriu
Jordi Terrades i Santacreu

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Josep Enric Millo i Rocher
Santi Rodríguez i Serra

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa
Joan Mena Arca
Marc Vidal i Pou

Grup Parlamentari de Ciutadans
Carlos Carrizosa Torres
José María Espejo-Saavedra Conesa

Grup Mixt
Quim Arrufat Ibáñez
David Fernàndez i Ramos
Isabel Vallet Sànchez

El Grup Mixt, al qual ha correspost la presidència de 
la Comissió, de conformitat amb l’article 41.2 del Re-
glament i l’acord de la Mesa del Parlament del 21 d’oc-
tubre de 2014, ha designat president el diputat David 
Fernàndez i Ramos el qual ha estat ratificat per la Co-
missió.

La Comissió té un òrgan rector unipersonal, integrat 
exclusivament pel president, que presideix i ordena els 
treballs de la Comissió. Així mateix, el lletrat que ha 
d’assistir la Comissió ha de fer les funcions de secre-
tari, als efectes d’aixecar l’acta de les sessions i d’ex-
pedir, amb el vistiplau del president, les certificacions.

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2014

El lletrat de la Comissió El president de la Comissió
Francesc Pau i Vall David Fernàndez i Ramos

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 

I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 
707/X, sobre l’eliminació temporal dels drets 
derivats de l’assistència a òrgans col·legiats
Tram. 290-00636/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 88329 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 31.10.2014

A la Mesa del Parlament

Joana Ortega i Alemany, Vicepresidenta del Govern 
i titular del Departament de Governació i Relacions 
Institucionals de la Generalitat de Catalunya, a l’em-
para del que disposa l’article 94 del Reglament del 
Parlament de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació del termini per a la presentació de l’infor-
me de compliment de la resolució 707/X, amb número 
de tramitació 290-00636/10, sobre l’eliminació tem-
poral dels drets derivats de l’assistència a òrgans col-



10 de novembre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 425

4.50.01. INFORMACIó 37

legiats, el control de compliment de la qual correspon 
a la Comissió d’Afers Institucionals.

Barcelona, 30 d’octubre de 2014

Joana Ortega i Alemany
Vicepresidenta del Govern i consellera del 
Departament de Governació i Relacions Institucionals

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Consellera, del Departament de Governa-
ció i Relacions Institucionals (reg. 88329).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Regla-
ment, s’acorda de concedir una pròrroga de 4 dies hà-
bils (del 31.10.2014 al 05.11.2014) del termini que dis-
posa el Govern per a retre comptes davant la Comissió 
corresponent, el qual finirà el 06.11.2014, a les 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 31.10.2014.

Control del compliment de la Resolució 
712/X, sobre la gratuïtat de la carretera C-32 
entre Sitges i el Vendrell
Tram. 290-00641/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 88274 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 04.11.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal 
de donar compliment a la Resolució 712/X, sobre la 
gratuïtat de la carretera C-32 entre Sitges i el Vendrell 
(tram. 290-00641/10), us informo del següent:

La Generalitat de Catalunya ha impulsat un Pla d’ho-
mogeneïtzació que té una especial incidència en l’au-
topista C-32 Pau Casals i que s’ha de concretar en dues 
fases diferents, amb un conjunt d’actuacions de gran 
repercussió per als usuaris i la millora de la mobilitat 
de les comarques del Barcelonès, el Garraf i el Baix 
Penedès.

Primera fase

Des de l’1 de gener de 2012 s’aplica un sistema de des-
comptes acumulats que pot arribar a ser del 100% i 
que, en no dependre de la residència, pot beneficiar la 
totalitat dels usuaris:

Tram Castelldefels - Sitges

– Descompte per recurrència del 30% des del primer 
trànsit en el peatge de la barrera de Vallcarca (tram Cas-
telldefels - Sitges) per als usuaris habituals que realitzin 

16 o més trànsits mensuals de dilluns a divendres no fes-
tius. Pagament amb TAC. Només turismes (categoria II).

– Descompte als vehicles d’alta ocupació (VAO) del 40% 
des del primer trànsit en el peatge de la barrera de Vall-
carca (tram Castelldefels - Sitges) per als vehicles amb 
tres o més ocupants de dilluns a divendres no festius. Pa-
gament amb TAC. Només turismes (categoria II).

– Descompte als vehicles de baixa emissió (ECO) del 
30% des del primer trànsit en el peatge de la barrera 
de Vallcarca (tram Castelldefels - Sitges) per als vehi-
cles amb emissions inferiors a 120 grams de CO2 per 
quilòmetre (benzina) i 108 grams (dièsel), de dilluns a 
divendres no festiu. Pagament amb TAC. Només turis-
mes (categoria II).

Tram Sitges - el Vendrell

– Es manté la gratuïtat per als moviments interns entre 
Sitges i Vilanova i la Geltrú.

– Per primera vegada i des de l’1 de gener de 2012, 
són d’aplicació a totes les barreres i accessos del tram 
entre Sitges i El Vendrell (barrera El Vendrell, accés 
Cubelles i accés Calafell) descomptes de fins el 70%, 
segons les característiques abans descrites (descompte 
VAO del 40% i descompte ECO del 30%).

Segona fase

El mes d’octubre de 2013 el Govern de la Generalitat 
va donar el seu vistiplau al nou Pla d’homogeneïtzació 
a les vies de peatge de la xarxa de la Generalitat. L’ob-
jectiu principal era incrementar la utilització racional 
d’aquesta xarxa, preveient l’equiparació territorial en 
el preu per quilòmetre, segons les característiques de 
la pròpia via, i establir el pagament segons el recorre-
gut real de l’usuari (sistema de peatge «tancat»).

En coherència amb el Pla, el Govern va aprovar un 
conveni amb AUCAT en què es preveuen diferents 
mesures, de gran importància per als usuaris i especi-
alment per a les comarques del Baix Penedès i Garraf, 
com les següents:

– Homogeneïtzació i reducció de les tarifes per als 
usuaris dels vehicles lleugers (categoria I i II), de di-
lluns a divendres no festius que utilitzin com a moda-
litat de pagament el teletac. Hi haurà una reducció del 
30% del peatge al tram Castelldefels - Sitges (barrera 
Vallcarca) i del 26,5% del peatge al tram Sitges - El 
Vendrell. S’està aplicant des de l’1 de gener de 2014.

D’aquesta forma, s’equiparen els preus per quilòmetre 
(€/Km) en els dos trams de la C-32 Pau Casals. Ai-
xí, en el tram Castelldefels - Sitges s’equipara amb els 
trams del túnel (0,153 €/Km, front l’anterior de 0,218 
€/Km) i en el peatge al tram de Sitges - El Vendrell, 
s’estableix una tarifa similar a la de vies que discorren 
en cel obert, fins i tot més antigues, com és el cas de 
la C-32 Maresme sud i Maresme nord (0,069 €/Km, 
front l’actual 0,094 €/Km).

Fascicle segon
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Aquesta reducció és molt més significativa respecte el 
que es pagava l’any 2013, si addicionalment conside-
rem l’aplicació de l’actual sistema de descompte, espe-
cialment el descompte de 30% per recurrència (tram 
Castelldefels - Sitges), produint-se reduccions així 
prou importants per als usuaris: 

Preu recorreguts (IVA inclòs)

Recorregut 2013 2014 2014+REC

El Vendrell - BCN 10,26€ 7,31€ (-29%) 5,96€ (-42%)

Cubelles - BCN 8,47€ 6,00€ (-29%) 4,65€ (-45%)

Sitges - BCN 6,42€ 4,49€ (-30%) 3,14€ (-51%)

Calafell - el Vendrell 0,60€ 0,44€ (-27%) 0,44€ (-27%)

– Implantació (final del darrer trimestre de 2014) del 
peatge tancat en el tram Sitges - El Vendrell, per a tots 
els usuaris, categories de vehicles (lleugers i pesants) 
i dies (laborables i festius) que utilitzin teletac, de for-
ma que els usuaris abonaran el peatge d’acord amb el 
recorregut realment realitzat. Aquest fet suposarà una 
reducció respecte els peatges actuals per als mateixos 
recorreguts: 

Alguns exemples peatges amb sistema tancat Sitges - Vendrell

Recorregut 2013 2014-26,5% 2014-26,5%+tancat

Sitges - Calafell 3,84€ 2,82€ 2,40€ (-37,5%)

Sitges - Segur C 3,84€ 2,82€ 1,97€ (-48,7%)

Per garantir la màxima aplicació d’aquest descompte i 
el seu accés a tots els usuaris, s’ha previst el lliurament 
per AUCAT d’un Teletac Via-T per aquells usuaris que 
no en disposin. Per a la seva obtenció es poden adre-
çar les sol·licituds a través de la web www.autopistas.
com/mesviat/alta, rebent aquest aparell en un termini 
aproximat de 6 dies laborables, amb quota d’adquisi-
ció gratuïta i quota de manteniment anual reduïda.

– Mesures per afavorir la implantació i sostenibilitat 
del transport públic. Fruit del darrer acord amb AU-
CAT, els vehicles de transport públic regular de vi-
atgers, de gran importància per a la comunicació i 
mobilitat local en aquestes comarques, gaudeix de 
l’exempció del peatge.

Amb aquest conjunt de mesures, la Generalitat pretén, 
dins de les limitacions pressupostàries, donar resposta 
a les diferents peticions dels ajuntaments, entitats de les 
comarques del Garraf i Baix Penedès, Parlament i, en 
definitiva, dels ciutadans, sobre la rebaixa dels peatges, 
tot considerant la seva homogeneïtat, la ra cionalitat en la 
utilització de la xarxa viària i la millora de la mobilitat.

Barcelona, 28 d’octubre de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 86/X, so-
bre les mesures previstes amb relació a l’in-
crement del tipus impositiu de l’impost sobre 
el valor afegit en el sector sanitari del 10% 
al 21%
Tram. 390-00086/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 87354 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 04.11.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment a la Moció 86/X, sobre les mesures pre-
vistes amb relació a l’increment del tipus impositiu de 
l’impost sobre el valor afegit en el sector sanitari del 
10% al 21% (tram. 390-00086/10), us informo del se-
güent:

La modificació del tipus impositiu de l’IVA dels pro-
ductes sanitaris no ha estat encara tramitada pel go-
vern estatal. Per la informació que es disposa en aquest 
moment, es preveu que l’aplicació d’aquesta modifica-
ció dels tipus s’apliqui a partir de l’any 2015.

En qualsevol cas, com sigui que aquesta modificació 
es deriva de les exigències d’harmonització impositi-
va de la Unió Europea i ja era coneguda, el Govern 
de la Generalitat, mitjançant el seu conseller de Salut 
ja ha posat en coneixement de la ministra de Sanitat, 
Serveis Socials i Igualtat que aquest canvi fiscal pot 
agreujar encara més la situació de les finances sanità-
ries, que ja pateixen de fa temps un dèficit estructural, 
i que, en aquest sentit, cal cercar la manera de com-
pensar les CCAA per l’increment de la despesa que 
aquest canvi suposarà ja que són les que suporten la 
despesa sanitària.

Es preveu també, en el moment en què el govern es-
tatal tramiti la modificació legislativa d’aquests tipus 
impositius en el Congrés dels Diputats, proposar que 
el mateix projecte de llei reculli la necessitat de com-
pensar les CCAA, per la qual cosa el govern de la Ge-
neralitat prendrà les iniciatives oportunes.

Barcelona, 27 d’octubre de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

http://www.autopistas.com/mesviat/alta
http://www.autopistas.com/mesviat/alta
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Control del compliment de la Moció 102/X, 
sobre la situació del Programa de desenvo-
lupament rural de Catalunya
Tram. 390-00102/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 87844 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 04.11.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 140.3 del Re-
glament del Parlament de Catalunya, i per tal de do-
nar compliment a la Moció 102/X, sobre la situació 
del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 
(tram. 390-00102/10), us informo del següent:

Pel que fa al descens de l’aportació de l’Estat als fons 
dels programes de desenvolupament rural autonòmics 
per al període 2014-2020, vaig manifestar de forma re-
iterada al Ministre Arias Cañete el rebuig per part del 
Govern de la Generalitat de Catalunya cap a aques-
ta decisió del Govern de l’Estat, així com la demanda 
de supressió de les competències en desenvolupament 
rural de les direccions generals dependents del MA-
GRAMA. Paral·lelament a més, i de forma conjunta 
amb d’altres comunitats autònomes, es va reclamar la 
convocatòria d’una conferència sectorial extraordinà-
ria per tal de tractar aquest assumpte.

Barcelona, 27 d’octubre de 2014

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural

Control del compliment de la Moció 116/X, 
sobre la política tributària i econòmica del 
Govern de l’Estat
Tram. 390-00116/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 87753 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

A la Mesa del Parlament

Andreu Mas-Colell, conseller d’Economia i Coneixe-
ment de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del 
que disposa l’article 94 del Reglament del Parlament 
de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació en 1 mes del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de la moció 116/X, amb 
número de tramitació 390-00116/10, sobre la política 
tributària i econòmica del Govern de l’Estat, el con-

trol de compliment de la qual correspon a la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost.

Barcelona, 28 d’octubre de 2014

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Economia i 
Coneixement (reg. 87753).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 24.11.2014 al 15.12.2014) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 16.12.2014, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.11.2014.

Control del compliment de la Moció 145/X, 
sobre el model turístic
Tram. 390-00145/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 04.11.2014

Control del compliment de la Moció 146/X, 
sobre el suport a la innovació en els proces-
sos productius
Tram. 390-00146/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 04.11.2014

Control del compliment de la Moció 147/X, 
sobre les polítiques públiques amb relació a 
l’economia col·laborativa
Tram. 390-00147/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 04.11.2014



10 de novembre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 425

4.53.03. INFORMACIó 40

Control del compliment de la Moció 148/X, 
sobre el model de turisme
Tram. 390-00148/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 04.11.2014

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost amb 
el conseller d’Economia i Coneixement so-
bre l’anunci de nous impagaments a entitats 
del tercer sector social
Tram. 354-00331/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Josep Vendrell Gar-
deñes, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 80610).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Economia, Finan-
ces i Pressupost, 30.10.2014.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Polítiques de Joventut amb el conse-
ller d’Empresa i Ocupació sobre les políti-
ques d’ocupació per a joves
Tram. 354-00340/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Polítiques de Joventut, en la sessió 13, tingu-
da el 04.11.2014, DSPC-C 523.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Plataforma per una Atenció 
Sanitària Universal a Catalunya davant la 
Comissió de Salut perquè expliqui l’informe 
que ha elaborat aquesta entitat
Tram. 356-00890/10

Sol·licitud

Presentació: Marta Ribas Frías, del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 86455).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
30.10.2014.

Sol·licitud de compareixença de Ramon Co-
dina davant la Comissió d’Empresa i Ocupa-
ció perquè informi sobre el projecte Clúster 
Tecnològic Marítim de la Zona del Mediter-
rani Occidental Horitzó 2009-2050
Tram. 356-00891/10

Sol·licitud

Presentació: Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamenta-
ri del Partit Popular de Catalunya (reg. 86459).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 30.10.2014.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Plataforma «Pobresa zero» 
davant la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost perquè exposi les seves propos-
tes amb relació a la fiscalitat i l’eradicació de 
la pobresa
Tram. 356-00892/10

Sol·licitud

Presentació: Montserrat Ribera i Puig, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, Pere Aragonès i Gar-
cia, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari 
Socialista, Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Josep Vendrell 
Gardeñes, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, José Manu-
el Villegas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt (reg. 87045).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 30.10.2014.
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Sol·licitud de compareixença del Consell As-
sessor de Continguts i de Programació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
davant la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals perquè informi sobre el compliment 
de les línies de programació de Televisió de 
Catalunya i el Grup d’Emissores de Catalu-
nya Ràdio per a la temporada 2013-2014
Tram. 356-00894/10

Sol·licitud

Presentació: Marta Ribas Frías, del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 88293).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals, 04.11.2014.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió de Políti-
ques de Joventut amb el conseller d’Empre-
sa i Ocupació sobre les polítiques d’ocupa-
ció per a joves
Tram. 355-00165/10

Acord de tenir la sessió informativa

Adoptat per la Comissió de Polítiques de Joventut, en 
la sessió 13, tinguda el 04.11.2014, DSPC-C 523.

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE 
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença d’una representació de la 
Coordinadora d’Associacions de Famílies 
Acollidores de Catalunya davant la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats per a informar 
sobre l’atenció educativa als infants en situ-
ació de desemparament
Tram. 357-00415/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 28 de la Comissió d’Ense-
nyament i Universitats, tinguda el 23.10.2014, DSPC-C 515.

Compareixença del president del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya davant la Comis-
sió de Control de l’Actuació de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals per a 
informar sobre el procés d’autorització del 
lloguer de llicències de Canal Català al Grup 
El Punt Avui
Tram. 357-00686/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 20 de la Comissió de 
Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 31.10.2014, DSPC-C 520.

Compareixença d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya davant 
la Comissió de Polítiques de Joventut per a 
explicar el Pla d’actuació territorial de políti-
ques de joventut 2016
Tram. 357-00693/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 13 de la Comissió de Po-
lítiques de Joventut, tinguda el 04.11.2014, DSPC-C 523.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana de Municipis i Comarques 
davant la Comissió de Polítiques de Joven-
tut per a explicar el Pla d’actuació territorial 
de polítiques de joventut 2016
Tram. 357-00694/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 13 de la Comissió de Po-
lítiques de Joventut, tinguda el 04.11.2014, DSPC-C 523.

Sessió informativa de la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost amb el president 
de l’Autoritat Catalana de la Competència 
per a presentar la memòria del 2013
Tram. 359-00016/10

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Presentació: President, de l’Autoritat Catalana de la 
Competència (reg. 76411).
Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 30.10.2014.
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Sessió informativa de la Comissió de Con-
trol de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals amb el president del 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya per a 
presentar l’Informe sobre l’audiovisual a Ca-
talunya corresponent al 2012 i al 2013
Tram. 359-00018/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió 20 de la Comissió de 
Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 31.10.2014, DSPC-C 520.

4.55. ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA

4.55.15. CONVOCATÒRIES

Sessió plenària 44

Convocada per al 12 de novembre de 2014

Presidència del Parlament

D’acord amb l’article 63.2 i 3 del Reglament, us con-
voco a la sessió següent del Ple del Parlament, el 12 de 
novembre de 2014, a les 10.00 h al Saló de sessions.

Ordre del dia

1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 
dia 12 de novembre, a les 10.00 h).

2. Comunicació al Ple de la composició de les meses 
de les comissions (art. 41.2 del Reglament).

3. Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació 
i del Servei d’Ocupació de Catalunya. Tram. 200-
00029/10. Govern de la Generalitat. Debat de totalitat 
i votació de les esmenes a la totalitat (text presentat: 
BOPC 391, 65).

4. Projecte de llei de formació i qualificació professi-
onal de Catalunya. Tram. 200-00027/10. Govern de la 
Generalitat. Debat de totalitat i votació de les esmenes 
a la totalitat (text presentat: BOPC 391, 13).

5. Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2003 
per a introduir la revocació dels drets i l’estatut dels 
expresidents i expresidentes de la Generalitat.* Tram. 
202-00065/10. Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat 
de totalitat i votació de l’esmena a la totalitat (text pre-
sentat: BOPC 385, 16).

6. Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2003, 
de l’estatut dels expresidents de la Generalitat.* Tram. 
202-00067/10. Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya. Debat de totalitat i votació de l’esmena a 
la totalitat (text presentat: BOPC 385, 22).

7. Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2003, 
de l’estatut dels expresidents de la Generalitat.* Tram. 
202-00068/10. Grup Parlamentari de Ciutadans. De-
bat de totalitat i votació de l’esmena a la totalitat (text 
presentat: BOPC 385, 23).

8. Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de 
la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 
50/1981, per la qual es regula l’Estatut orgànic del Mi-
nisteri Fiscal. Tram. 270-00005/10. Comissió de Justí-
cia i Drets Humans. Debat i votació del dictamen de la 
Comissió (dictamen: BOPC 408, 59).

9. Proposta de resolució de creació d’una comissió 
d’estudi de les polítiques públiques en matèria d’eco-
nomia col·laborativa. Tram. 252-00018/10. Tots els 
grups parlamentaris. Debat i votació (text presentat: 
BOPC 425, 30).

10. Interpel·lació al Govern sobre l’acord de finança-
ment de l’Autoritat del Transport Metropolità. Tram. 
300-00234/10. Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió. Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre el desplegament de 
plans d’atenció a les persones. Tram. 300-00233/10. 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Substan-
ciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre la pobresa i la desi-
gualtat. Tram. 300-00232/10. Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa. Substanciació.

13. Interpel·lació al Govern sobre l’atenció primària de 
salut. Tram. 300-00230/10. Grup Parlamentari Socia-
lista. Substanciació.

14. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de su-
port al món pesquer. Tram. 300-00237/10. Dionís Gui-
teras i Rubio, del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya. Substanciació.

15. Interpel·lació al Govern sobre l’anul·lació de l’ad-
judicació d’Aigües Ter Llobregat a Acciona i sobre la 
repercussió d’aquesta decisió en les finances públiques 
de la Generalitat. Tram. 300-00231/10. Grup Parla-
mentari de Ciutadans. Substanciació.

16. Interpel·lació al Govern sobre l’adjudicació de la 
gestió d’Aigües Ter Llobregat. Tram. 300-00235/10. 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. 
Substanciació.

17. Interpel·lació al Govern sobre l’educació en el lleu-
re. Tram. 300-00236/10. Marta Vilalta i Torres, del 

* Aquests punts es debatran conjuntament en un únic torn d’interven-
ció i votació separada de cadascuna de les iniciatives.
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Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya. Substanciació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre la situació econòmica i els pressupostos per al 
2015. Tram. 302-00214/10. Grup Parlamentari Socia-
lista. Debat i votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la presentació dels pressupostos de la Generalitat 
per al 2015. Tram. 302-00215/10. Grup Parlamentari 
de Ciutadans. Debat i votació.

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per 
al 2015. Tram. 302-00216/10. Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya. Debat i votació.

21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les garanties jurídiques i la tutela dels drets fona-
mentals de la població immigrant a Catalunya, espe-
cialment al sistema penitenciari. Tram. 302-00217/10. 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya. Debat i votació.

22. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el 9 de novembre i l’obertura d’un procés constitu-
ent. Tram. 302-00219/10. Grup Mixt. Debat i votació.

23. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les accions polítiques i judicials per a no pagar el 
deute amb el projecte Castor. Tram. 302-00218/10. 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa. Debat i votació.

24. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les inversions productives. Tram. 302-00220/10. 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. 
Debat i votació.

Palau del Parlament, 7 de novembre de 2014

La presidenta
Núria de Gispert i Català

4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE 
LA GENERALITAT I COMUNICACIONS 
DEL GOVERN I D’ALTRES ÒRGANS

4.70.01. COMPOSICIÓ DEL GOVERN, DELEGACIONS 
DE FUNCIONS I ENCÀRRECS DE DESPATX

Encàrrec del despatx del conseller d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural a la vicepresidenta del Govern
Tram. 330-00079/10

Presentació
President de la Generalitat

Reg. 89594 / Coneixement: 06.11.2014

A la presidenta del Parlament

Benvolguda presidenta,

De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de 
la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de 
la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte 
que durant l’absència del conseller d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural el dia 5 
de novembre de 2014, s’encarregarà del despatx del 
seu Departament la vicepresidenta del Govern i conse-
llera de Governació i Relacions Institucionals.

Cordialment,

Barcelona, 3 de novembre de 2014

Artur Mas i Gavarró
President de la Generalitat

N. de la R.: El Decret 145/2014, de 3 de novembre, d’en-
càrrec de despatx del conseller d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural a la vicepre-
sidenta del Govern de la Generalitat de Catalunya i 
consellera de Governació i Relacions Institucionals el 
5 de novembre de 2014, és publicat al DOGC 6743, del 5 
de novembre de 2014.
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4.87. PROCEDIMENTS DAVANT EL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

4.87.05. RECURSOS D’INCONSTITUCIONALITAT 
INTERPOSATS PEL PARLAMENT

Recurs d’inconstitucionalitat 965/2004, in-
terposat pel Parlament contra la Llei de l’Es-
tat 37/2003, del 17 de novembre, del soroll
Tram. 380-00001/07

Sentència del Tribunal Constitucional
Reg. 86363 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 28.10.2014

Tribunal Constitucional

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por 
don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presiden-
te, doña Adela Asua Batarrita, don Luis Ignacio Or-
tega Álvarez, doña Encarnación Roca Trías, don An-
drés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don 
Juan José González Rivas, don Santiago Martínez-
Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro 
González-Trevijano Sánchez, don Ricardo Enríquez 
Sancho y don Antonio Narváez Rodríguez, Magistra-
dos, ha pronunciado

En nombre del Rey

la siguiente

Sentencia

En el recurso de inconstitucionalidad núm. 965-2004, 
promovido por el Parlamento de Cataluña, representa-
do por su Letrado, contra la disposición final primera 
de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido. Ha 
comparecido y formulado alegaciones el Abogado del 
Estado, en la representación que ostenta. Ha sido Po-
nente el Magistrado don Andrés Ollero Tassara, quien 
expresa el parecer del Tribunal.

I. Antecedentes

1. Mediante escrito registrado en este Tribunal con fe-
cha 19 de febrero de 2004, el Letrado del Parlamento 
de Cataluña, en la representación que ostenta, interpu-
so recurso de inconstitucionalidad contra la disposi-
ción final primera de la Ley 37/2003, de 17 de noviem-
bre, del ruido, en cuanto declara aplicables al art. 4.2 y 
3, y a las disposiciones adicionales segunda y tercera 
los títulos competenciales del art. 149.1.13, 20, 21 y 
24 CE, y en la medida en que declara básicos los arts. 
10.2, 12.1 y 3, 13 a), y 15.3, así como la disposición 
adicional séptima.

El recurso se fundamenta, en síntesis, en las siguientes 
alegaciones:

a) En primer lugar, se realizan unas consideraciones 
previas sobre la delimitación del título competencial 
del art. 149.1.23 CE frente a otros. Se señala que la 
Ley regula la prevención, vigilancia y reducción de 
la contaminación acústica, partiendo la iniciativa re-
guladora y protectora de la necesidad de trasponer la 
Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y 
gestión del ruido ambiental. La Ley 37/2003 va más 
allá, conteniendo múltiples disposiciones para pro-
mover activamente la mejora de la calidad acústica 
del entorno; pretende también incluir los fundamen-
tos donde asentar el caudal normativo en materia de 
ruido generado por las Comunidades Autónomas y los 
entes locales, dotando de un esquema básico estatal 
la normativa dispersa relacionada con el ruido. A jui-
cio del Letrado del Parlamento de Cataluña, partiendo 
de la premisa de que la Ley debe situarse bajo el tí-
tulo competencial del art. 149.1.23 CE, se extralimita 
al atribuir al Estado una serie de funciones ejecutivas 
sin justificación suficiente y al llamar al reglamento a 
completar la legislación básica cuando no existen obs-
táculos que impidan que la propia Ley establezca la 
normación básica deferida.

En relación con la disposición final primera de la Ley, 
afirma que, a pesar de la referencia general al título del 
art. 149.1.16 CE, el título competencial adecuado es el 
previsto en el art. 149.1.23 CE, por su especificidad, y 
dado el contenido y finalidad de la Ley, discrepancia 
que tiene importancia porque los perfiles de lo que se 
entiende como básico desde el punto de vista de una 
materia o de otra puede variar. Según argumenta el 
Letrado parlamentario, la regulación de la Ley se ajus-
ta, en general, al significado de lo que debe entender-
se por legislación básica en materia de protección del 
medio ambiente, con la salvedad de sus remisiones a 
una concreción posterior mediante reglamento en ca-
sos en los que no está justificado hacerlo. Y es que, 
aunque la Ley pudiera incluirse en ambas materias 
competenciales, no se puede olvidar la jurispruden-
cia constitucional (entre otras, STC 102/1995, de 26 
de junio). Ha sostenido un concepto amplio y dinámi-
co del medio ambiente, compuesto por una pluralidad 
elementos que es obligado reconducir a la unidad de 
una realidad en peligro que es preciso proteger, con-
servar y mejorar. Por ello el concepto referido debe te-
ner un contenido concreto que no puede quedar escin-
dido dentro de otras materias conexas de los arts. 148 
y 149 CE. Aunque la contaminación sonora pueda te-
ner incuestionables repercusiones sobre la salud de las 
personas, produciendo trastornos, el medio ambiente 
ha sido identificado como objeto de una competencia 
específica. La invocación de competencias análogas, 
afines o más o menos próximas o relacionadas con ella 
para justificar la adopción de una norma típicamente 
medioambiental, puede dar lugar a una fragmentación 
excesiva de las intervenciones públicas sobre el medio 
ambiente y a una desnaturalización del significado y el 
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alcance de los títulos competenciales que se hagan en-
trar en juego. Aunque los mandatos de la Ley 37/2003 
tienden indirectamente a preservar los derechos del 
art. 18.1 CE y a proteger la salud, de forma directa o 
inmediata se orientan a proteger contra la contamina-
ción acústica la realidad abstracta e indeterminada que 
denominamos «medio ambiente». Se ha podido afir-
mar, pues, con razón, que la competencia sobre el me-
dio ambiente converge y concurre con otras muchas; 
no se confunde con ellas por su carácter transversal u 
horizontal, capaz de incidir y repercutir en muchos y 
variados aspectos de la realidad económica y social. 
Por ello, el análisis de los preceptos de la Ley se hará, 
preferentemente, desde la óptica que brinda la protec-
ción del medio ambiente y de las competencias que so-
bre el mismo corresponden al Estado y a la Generalitat 
de Cataluña.

b) A continuación, procede el Letrado del Parlamento 
de Cataluña a referirse a los títulos competenciales a 
los que recurre el legislador para justificar los aparta-
dos 2 y 3 del art. 4, las disposiciones adicionales se-
gunda y tercera, y la disposición transitoria tercera 
de la Ley 37/2003: art. 149.1.13, 20, 21 y 24 CE, se-
ñalando que no se invoca el art. 149.1.23 CE, lo que 
no significa que dichos preceptos no contemplen me-
didas en materia de medio ambiente. Son preceptos 
de contenido competencial y procedimental, en cuya 
virtud se asignan funciones ejecutivas a la adminis-
tración estatal fundándose en otras competencias, y 
apartándolas del ámbito medioambiental al que debe-
rían corresponder. Afirma que la protección del me-
dio ambiente constituye una materia transversal con 
sustantividad propia, caracterizada por el objetivo de 
preservación de los diversos componentes de la rea-
lidad física. Defiende que la Ley del ruido se inscribe 
plenamente dentro de dicha materia; en ella la función 
que corresponde al Estado es establecer la legislación 
básica, mientras que a la Generalitat de Cataluña co-
rresponden las de desarrollo legislativo y ejecución en 
el marco de la referida legislación básica, sobre cuyo 
alcance se cita la jurisprudencia constitucional recogi-
da en la STC 102/1995, FFJJ 8 y 9, de acuerdo con la 
cual, y en función del art. 10.6 del Estatuto de Auto-
nomía de Cataluña (en adelante, EAC), debería quedar 
completamente en manos de la Generalitat de Catalu-
ña la gestión de los diversos instrumentos de interven-
ción administrativa dispuestos en el art. 4.1 de la Ley.

Sin embargo, el criterio de reparto competencial no 
sería respetado por los apartados 2 y 3 del art. 4, ni 
por las disposiciones adicionales segunda y tercera de 
la Ley 37/2003. Así, el art. 4 establece en su apartado 
1 competencias administrativas para la ejecución de 
la Ley y las reparte entre las diferentes administracio-
nes territoriales en los apartados 2, 3 y 4. A juicio del 
Letrado del Parlamento de Cataluña, los títulos com-
petenciales invocados en la disposición final primera 
no prestan justificación constitucional para atraer a fa-
vor del Estado competencias de ejecución en perjuicio 

de las de la Generalitat basadas en el art. 10.6 EAC. 
Afirma que la problemática constitucional de mayor 
envergadura que plantean los apartados 2 y 3 del art. 
4 proviene de si es o no constitucionalmente admisible 
crear títulos competenciales por derivación o conse-
cuencia de otros.

c) En el análisis de los títulos competenciales invoca-
dos por la Ley 37/2003, comienza el representante del 
Parlamento de Cataluña por considerar inadecuado el 
del art. 149.1.13 CE, a pesar de su amplio alcance. Si 
en el caso de la sanidad ya se dijo que era un título que 
sólo indirectamente podía fundamentar una ley contra 
la contaminación acústica, con más razón parecen ale-
jadas del verdadero objeto de la Ley 37/2003 las bases 
y la coordinación de la planificación general de la ac-
tividad económica; no sólo porque no tienen por qué 
operar, cuando se dispone de un título específico como 
es el de la protección del medio ambiente, sino tam-
bién porque el objeto inmediato de dicho título es in-
cidir directamente sobre la actividad económica y no 
proteger o adoptar medidas contra la contaminación 
acústica, aunque éstas puedan tener alguna repercu-
sión económica. La competencia estatal tiene un obje-
to amplio, pero específico; no se puede permitir incluir 
bajo la misma cualquier ordenación o actividad por su 
incidencia económica, ya que se convertiría en una ha-
bilitación universal para el Estado en orden a interve-
nir en cualquier materia.

Por tal razón, esa competencia debe ceñirse a la orde-
nación o a las medidas que tengan una finalidad eco-
nómica directamente, tal y como se estableció en la 
STC 124/2003, de 23 de junio. La atribución de fun-
ciones ejecutivas al Estado podría justificarse tan sólo 
por la posible, pero hipotética, repercusión económi-
ca de algunas de las medidas que podrían conllevar 
los planes de acción (cuyo objeto y contenido se es-
tablecen los arts. 22 a 24 de la Ley) adoptados para 
prevenir y reducir la contaminación. Parece, por tan-
to, una atribución competencial dotada de una función 
preventiva, cuyo objetivo bien podría conseguirse por 
otra vía, como el desarrollo reglamentario, estable-
ciendo límites y reglas específicas cuando dentro del 
ámbito de un plan existieran infraestructuras estatales.

d) Idéntico comentario incluye el recurso en cuanto a 
los títulos competenciales sobre puertos y aeropuer-
tos de interés general (art. 149.1.20 CE), transportes 
terrestres que circulen por el territorio de más de una 
comunidad autónoma (art. 149.1.21 CE) y sobre obras 
públicas de interés general o que afecten a más de 
una comunidad autónoma (art. 149.1.24 CE). Se adu-
cen para fundamentar las prescripciones de la Ley 
37/2003, tanto respecto a los apartados 2 y 3 del art. 4, 
como en relación a las servidumbres acústicas previs-
tas en las disposiciones adicionales segunda y tercera 
y a la disposición transitoria tercera; aunque estos títu-
los fundamentan competencias exclusivas del Estado, 
no tienen nada que ver con la protección del medio 
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ambiente. Además, las referencias a los títulos compe-
tenciales del art. 149.1.20, 21 y 24 CE partirían de la 
confusión entre titularidad demanial y las competen-
cias que puedan incidir o ejercerse sobre el mismo co-
mo ámbito territorial, citándose en este sentido la STC 
77/1984, de 3 de julio, FFJJ 2 y 3.

Si se analizan los diversos instrumentos de interven-
ción pública que establece el art. 4.1, se puede ver 
que giran, básicamente, en torno a figuras de carác-
ter territorial que delimitan espacios físicos en los que 
pueden concurrir diversas clases de emisores acústi-
cos, no tan sólo los vinculados a las infraestructuras u 
obras estatales. Además, las delimitaciones espaciales 
previstas no suponen por sí mismas la imposición de 
medidas u obligaciones, sino que o bien constatan una 
situación y su posible evolución, o bien sirven para fi-
jar determinados objetivos o límites en relación con 
las aglomeraciones. En todas ellas el Gobierno dispo-
ne de una amplia capacidad de intervención, por me-
dio de su potestad reglamentaria, a la que se hacen nu-
merosas remisiones, con independencia de cuál sea la 
administración competente; lo que le puede permitir 
establecer modulaciones sobre el contenido de estas fi-
guras en función de la presencia de infraestructuras 
estatales.

Podría haber dudas respecto de los mapas de ruido, 
cuyo punto de referencia pueden ser determinadas in-
fraestructuras en algún caso, lo que no significa que 
se deban considerar sólo ellas para la confección del 
mapa, sino el conjunto de actividades que se desarro-
llan alrededor de las mismas u otras, que tengan di-
ferentes titularidades. Además se contemplan mapas 
de carácter absolutamente territorial [art. 14.1 a) y b)], 
por lo que lo lógico es que todos se consideren como 
instrumentos de prevención integral y, por ello, co-
rresponda a la administración ambiental su elabora-
ción así como la información al público. Por lo que se 
refiere a los planes de acción, se señala que tampoco 
contienen medidas de actuación concretas ni imponen 
inmediatamente deberes u obligaciones sobre los emi-
sores acústicos, como las infraestructuras estatales; no 
tienen pues que imponer una interferencia directa en 
el desarrollo de la gestión de estas infraestructuras ni 
la sustitución de las potestades que puedan correspon-
der a su titular. Las medidas concretas de intervención 
mediante la imposición de deberes u obligaciones, o 
la ejecución de medidas correctoras contempladas en 
los arts. 17, 18 y 19, pueden ser llevadas a cabo por la 
Administración estatal respecto de las actividades o 
infraestructuras en las que sea competente sin merma 
de facultades.

Por tanto, las competencias que se configuran en el art. 
4.1 pueden ser ejercidas por la Administración autonó-
mica aun en el caso de que existan las infraestructuras 
estatales mencionadas en el apartado 2, o las obras re-
feridas en el apartado 3 del mismo precepto, sin pro-
ducir perjuicio ni merma de las facultades de gestión 

que sobre las mismas corresponda a la Administración 
del Estado, y sin introducir una distorsión innecesaria 
en el orden lógico de competencias.

e) Por otra parte, afirma el Letrado del Parlamento de 
Cataluña que no cabría confusión entre las diversas fi-
guras de delimitación espacial del art. 4 de la Ley y la 
evaluación de impacto ambiental que corresponderá a 
cada administración competente según el objeto sobre 
el que recaiga, de acuerdo con la STC 13/1998, de 22 
de enero. Tampoco deberían justificarse los planes de 
acción del art. 4.1 e) con los planes de minimización 
del impacto acústico que prevé la Ley del Parlamento 
de Cataluña 16/2002, de 28 de junio. Consisten en la 
programación de las diversas medidas que el titular de 
las infraestructuras que menciona su art. 12.1 conside-
ra que debe llevar a cabo para atenuar el impacto acús-
tico; se trata de un plan interno y exclusivo del gestor 
o titular de la infraestructura, sin el alcance general y 
global para un territorio que tienen los planes de ac-
ción. Parece clara, en este contexto, la dificultad de or-
denar adecuada y eficazmente la diversidad de actua-
ciones que pueden concurrir en un espacio físico para 
corregir o prevenir la contaminación acústica; exige 
el establecimiento de instrumentos de cooperación y 
coordinación, de acuerdo con la doctrina constitucio-
nal, que se supone que el Gobierno desarrollará a tra-
vés de los diversos reglamentos a los que se remite la 
Ley 37/2003.

Se señala, asimismo, que la disposición final primera de 
la Ley contiene dos remisiones a títulos competenciales 
que no pueden objetarse, como son la del art. 149.1.8 
CE en relación con la disposición adicional quinta, cu-
yo contenido se ajusta a las bases de las obligaciones 
contractuales, y la del art. 149.1.14 CE en cuanto a la 
disposición adicional sexta, por lo que se refiere a la 
autorización a los entes locales para el establecimiento 
de unas tasas, encuadrables en el concepto de «hacien-
da general», según la jurisprudencia constitucional.

Por lo que se refiere a la disposición transitoria tercera, 
se señala que, aunque parece presuponer una concep-
ción de los mapas de ruido rechazada en la deman-
da, podría aceptarse como regulación transitoria para 
evitar un ámbito de incertidumbre normativa, aunque 
considerando que su fundamento constitucional se ha-
lla en el art. 149.1.23 CE.

En definitiva, no se considera legítimo constitucional-
mente el recurso a los títulos competenciales del art. 
149.1.13, 20, 21 y 24 CE recogidos en la disposición fi-
nal primera de la Ley 37/2003, por lo que, careciendo 
cobertura alguna, deben ser considerados inconstitu-
cionales los preceptos dictados en base a aquellos, al le-
sionar las competencias atribuidas por el art. 10.6 EAC.

f) Aborda a continuación la demanda las remisiones 
contenidas en diversos preceptos de la Ley a su ulte-
rior desarrollo reglamentario. Señala que el legislador 
no tiene libertad para elegir el rango de las normas 
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básicas; debe hacerlo conforme a los criterios juris-
prudenciales, que han señalado la preferencia de la 
ley formal para el establecimiento de las bases. No se 
excluye el recurso al reglamento para esta operación, 
aunque no discrecionalmente, sino como una actua-
ción excepcional que requiere estar justificada por la 
concurrencia de determinadas condiciones; concreta-
mente, cuando se trate de un complemento de la re-
gulación legal indispensable por motivos técnicos o 
para optimizar el cumplimiento de las finalidades pro-
puestas por la Constitución o por la propia ley (STC 
147/1996, FJ 7). Esto en ocasiones se ha vinculado al 
carácter técnico coyuntural de las normas, de suer-
te que si no se dan esas razones, puede cercenarse 
la competencia autonómica de desarrollo de lo bási-
co. La remisión al reglamento ha de estar pues justi-
ficada por tratarse de un instrumento idóneo o mejor 
que la ley para la consecución del objetivo perseguido 
mediante el establecimiento de las bases; la remisión 
no puede ser válida si es posible establecer la regula-
ción en la Ley, como ocurre en el caso de una materia 
no sometida a vaivenes o cambios bruscos. Así ocurre 
con la Ley 37/2003 –instrumento adoptado para tras-
poner la Directiva 2002/49/CE que contiene diversas 
regulaciones que no han sido recogidas directamente 
por la Ley estatal– en la que quedan en algún caso en 
manos del reglamento; operación que no parece nece-
saria ni justificada si resulta que ya están definidos los 
distintos aspectos de forma clara y precisa en la Di-
rectiva. Que ello resulta viable se pone de manifiesto 
en la Ley catalana 16/2002, contra la contaminación 
acústica, que –a diferencia de la estatal– dispone por 
sí misma de ordenaciones técnicas mediante anexos.

Con independencia de ello, la Ley 37/2003 realiza un 
uso excesivo, a juicio del demandante, de las remisio-
nes al Gobierno o al desarrollo reglamentario; aunque 
no merezca ser por sí mismo objeto de reproche des-
de la perspectiva constitucional, sí pone de manifies-
to que resulta difícil hablar de excepcionalidad de las 
remisiones reglamentarias, pudiéndose tratar más bien 
de una cuestión de conveniencia para aligerar la trami-
tación de la Ley.

Partiendo de dichos criterios, expone la demanda a 
continuación los preceptos que, a juicio del Parlamen-
to de Cataluña, incurren en lesión de la competencia 
autonómica por la insuficiencia de rango. Comienza 
por el art. 10.2, que atribuye al Gobierno la competen-
cia para establecer los criterios técnicos para medir o 
calcular el ruido y, a partir de esa medición, delimitar 
las zonas de servidumbre que deben recoger los mapas 
de ruido. Son criterios técnicos que no están sujetos 
a un proceso de cambio continuado, a corto o medio 
plazo, a diferencia de los instrumentos utilizados, por 
lo que bien podían preverse desde la ley sin necesidad 
de diferir esta operación. Así lo ha entendido la Ley 
catalana de protección contra la contaminación acústi-
ca, al recoger estos criterios en los diversos anexos que 
la acompañan.

El art. 12, apartados 1 y 3, asigna al Gobierno la com-
petencia para determinar los valores límite de emisión 
y de inmisión y la relación del tipo de emisores acús-
ticos a que se referirán dichos valores. Se reitera el ar-
gumento utilizado en el art. 10, al tratarse de valores 
que bien podría haber establecido la Ley por sí misma, 
como ha hecho la Ley catalana. Además, son unos va-
lores considerados como límite o barrera para la con-
taminación acústica, que obedecen a un criterio o una 
política determinada y no dependen exclusivamente 
de consideraciones técnicas sujetas a cambios mate-
riales o a la inevitable evolución tecnológica.

Por su parte, el art. 13 a) remite al Gobierno la potes-
tad de regulación de los métodos de evaluación de los 
valores de los índices acústicos a que se refiere el art. 
12. La posibilidad de determinar estos métodos a tra-
vés de la ley, como ha hecho la Ley catalana 16/2002 y 
los anexos II y III de la Directiva 2002/49/CE, priva de 
justificación a la solución adoptada en la Ley 37/2003.

El art. 15.3 confiere al Gobierno la facultad de com-
pletar la regulación sobre los mapas de ruido, deter-
minando diversos elementos de los mismos relativos a 
su publicidad; remisión que parece innecesaria al ser 
perfectamente viable establecerla en la propia Ley. Así 
sucede en el apartado 2 del mismo precepto, que orde-
na ya algunos elementos del contenido de estos mapas. 
Por otra parte, el carácter no dinámico de los elemen-
tos referidos en el artículo parece claro no sólo por los 
propios conceptos manejados, sino porque han sido ya 
previstos y determinados por el anexo 4 de la Direc-
tiva 2002/49/CE; era pues posible haberlo regulado ya 
en la Ley o establecer, al menos, algunos criterios.

Finalmente, en cuanto a la disposición adicional sép-
tima se pone de relieve que realiza una doble remisión 
al reglamento. Una, para que se decida si la comer-
cialización e instalación de determinadas emisiones 
acústicas debe acompañarse de información suficiente 
sobre los índices de la emisión. Otra, para la determi-
nación de cuál deba ser esa información. La redacción 
no es lo suficientemente precisa y clara como para co-
nocer cuál será el alcance de lo básico. No se trata tan-
to de habilitar al Gobierno, para que decida si debe 
existir la información referida, como de delegarle el 
establecimiento de la relación de emisores acústicos 
que deben contenerla, o en qué casos deben requerir la 
información. Se confía al Gobierno además que deter-
mine qué información debe ser suficiente, sin estable-
cer en la Ley ningún criterio o indicación al respecto 
que delimite la potestad reglamentaria, lo que, según 
se entiende la demanda, se trata de una indetermina-
ción excesiva de aspectos calificados como básicos.

2. Mediante providencia de 23 de marzo de 2004, la 
Sección Cuarta de este Tribunal acordó admitir a trá-
mite el recurso de inconstitucionalidad y dar traslado 
de la demanda y documentos presentados al Congre-
so de los Diputados y al Senado, por conducto de sus 
Presidentes, y al Gobierno, a través del Ministro de 
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Justicia, al objeto de que en el plazo de quince días 
pudieran personarse en el procedimiento y formular 
las alegaciones que estimaran convenientes. Asimis-
mo, se acordó publicar la incoación del recurso en el 
Boletín Oficial del Estado, lo que tuvo lugar en el BOE 
núm. 83, de 6 de abril de 2004.

3. En escrito registrado el 5 de abril de 2004, la Presi-
denta del Congreso de los Diputados comunicó a este 
Tribunal que, aun cuando la citada Cámara no se per-
sonaría en el procedimiento ni formularía alegaciones, 
ponía a disposición del Tribunal las actuaciones que 
pudiera precisar, con remisión a la Dirección de estu-
dios y documentación de la Secretaría General.

4. El 22 de abril de 2004 tuvo entrada en el Registro 
General de este Tribunal el escrito de alegaciones del 
Abogado del Estado, que solicitó la desestimación del 
recurso de inconstitucionalidad, con fundamento en 
los argumentos que se resumen a continuación.

a) En primer lugar, en cuanto a la delimitación del ob-
jeto del recurso de inconstitucionalidad, señala cuál es 
el planteamiento de la demanda, afirmando que el art. 
4 de la Ley es el centro de discusión, en cuanto esta-
blece las competencias administrativas para la ejecu-
ción de la Ley discutidas por el Parlamento de Cata-
luña. Para la adecuada comprensión de dicho precepto 
habría de tenerse presente el concepto de «zonas de 
servidumbre acústica» que establece el art. 3 p) de la 
Ley 37/2003 y lo que sobre las mismas establece el 
art. 10 con carácter básico, con fundamento en el art. 
149.1.23 CE. Asimismo, se indica que no se discute 
realmente en la demanda el carácter básico de la mate-
ria que los arts. 10.2, 12.1 y 3, 13 a), 15.3 y disposición 
adicional séptima de la Ley remiten a una futura nor-
mación reglamentaria; se pondría de manifiesto única-
mente una defectuosa técnica legislativa, por entender 
el Parlamento de Cataluña que la regulación remitida 
se podría haber establecido en la Ley.

b) A continuación, se refiere el Abogado del Estado a 
la jurisprudencia constitucional sobre la distribución 
competencial en la materia. Advierte la complejidad 
que encierra la cuestión, derivada de una doble cir-
cunstancia: el tratamiento jurídico que deba darse al 
ruido, por la multitud de factores que determinan su 
incidencia en la actividad humana, y la distribución 
competencial en la materia. En cuanto a la primera, la 
Ley plantea ex novo la regulación básica y con carácter 
general del ruido en España, dividiendo por primera 
vez todo el territorio en zonas acústicas; estas se pro-
yectan sobre las infraestructuras que se construyan en 
el futuro, pero también sobre situaciones existentes y 
consolidadas que, a menudo, implican a un enorme nú-
mero de afectados y de intereses. El propio Parlamen-
to catalán, en su Ley 16/2002, de protección contra la 
contaminación acústica, establece un tratamiento sin-
gularizado de las vías urbanas; no exige que se cum-
plan en las mismas los objetivos de calidad acústica es-
tablecidos con carácter general en un plazo plausible. 

Se aprecian así dos intereses distintos y acaso contra-
puestos, que son igualmente precisos para la sociedad: 
el funcionamiento de las infraestructuras de transpor-
te y la obtención de unos niveles adecuados de cali-
dad acústica. Ante ello, habría que atender al concepto 
de desarrollo sostenible, para articular adecuadamen-
te los intereses en presencia; esto resulta más sencillo 
respecto de las situaciones futuras, pero presenta más 
dificultad en situaciones consolidadas, en las que se 
han producido desarrollos urbanos, afectados por emi-
siones acústicas en el entorno de las infraestructuras, 
con posterioridad a la construcción de éstas, con pleno 
conocimiento de los sujetos intervinientes. Habría de 
atenderse al concepto de contaminación difusa, en el 
que la responsabilidad no es un instrumento adecua-
do (Libro Blanco sobre responsabilidad ambiental pre-
sentado por la Comisión Europea).

Por lo que se refiere al segundo factor de complejidad 
–la distribución competencial en materia de medio 
ambiente– atendiendo al carácter horizontal de dicho 
título cabe distinguir ámbitos diferenciables, debido 
a su amplitud y a su entrecruzamiento con otros títu-
los competenciales. Así se refleja en la jurisprudencia 
del Tribunal Constitucional, señaladamente de la STC 
13/1998, en relación con el Reglamento de evaluación 
de impacto ambiental; aunque se trata de realidades 
distintas y de instrumentos de protección diferentes, 
existen paralelismos manifiestos entre los mecanis-
mos previstos en la Ley del ruido y los derivados de 
las técnicas de evaluación de impacto ambiental, espe-
cialmente cuando se cuestiona su aplicación a infraes-
tructuras u obras públicas. Ambos constituyen supues-
tos de concurrencia entre materias en relación con las 
cuales la atribución de facultades de actuación públi-
ca difiere: infraestructuras de gestión estatal y medio 
ambiente de gestión autonómica. Ello se debe a la na-
turaleza transversal de la materia «medio ambiente», 
tantas veces reiterada por el Tribunal Constitucional, 
citándose la STC 102/1995, de 26 de junio, FJ 3. Esta 
convergencia entre materias y títulos se da claramente 
en la Ley del ruido, al igual que en la normativa de im-
pacto ambiental; en ambos casos el legislador contem-
pla la imposición de unos condicionantes, que limitan 
el desarrollo de determinadas actuaciones en beneficio 
de la protección medioambiental. No pueden ignorar-
se los argumentos empleados por el Tribunal al abor-
dar la evaluación de impacto ambiental, haciéndose 
referencia por el Abogado del Estado, especialmente, 
a los fundamentos jurídicos 7 y 8 de la STC 13/1998; 
las limitaciones o condicionantes establecidos por la 
Ley del ruido son consecuencia del carácter transver-
sal de la protección del medio ambiente, y vienen a 
incidir en distintas actuaciones estatales que se mate-
rializan físicamente, quedando sometidas a reglas es-
pecíficas de reparto competencial que no pueden verse 
desplazadas por una pretendida competencia ejecuti-
va autonómica en materia de medio ambiente. Cuando 
la Administración General del Estado, al ejercer sus 
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competencias, aplique las limitaciones o condicionan-
tes establecidos en dicha Ley, no estará ejecutando le-
gislación básica en materia de medio ambiente, sino 
ponderando los efectos de su actividad sobre el medio 
y, en su caso, adoptando las medidas correctoras ne-
cesarias. Cabe concluir que es lícito que sea el Estado 
el que, al ejercer sus competencias en materia de in-
fraestructuras de su titularidad, limite y condicione su 
actuación en beneficio del medio ambiente; el art. 4 no 
le atribuye competencias de ejecución en materia de 
medio ambiente, sino que exige que, cuando se ejerzan 
otras competencias estatales, se tomen en considera-
ción las medidas pertinentes para evitar la contami-
nación acústica. En este punto, afirma el representante 
del Estado que el recurso incurre en el equívoco de 
estimar que la atribución a la Administración estatal 
de las funciones contempladas en dicho precepto se 
debe a la titularidad demanial sobre sus infraestruc-
turas, cuando se trata de atribuciones que encuentran 
amparo en competencias exclusivas reconocidas por el 
art. 149.1 CE: puertos y aeropuertos de interés general 
(art. 149.1.20 CE), ferrocarriles y transportes terres-
tres (art. 149.1.21 CE), u obras públicas de interés ge-
neral (art. 149.1.24 CE).

c) En cuanto a la atribución competencial en materia 
de servidumbres públicas de las infraestructuras, afir-
ma el Abogado del Estado que, a efectos de los obje-
tivos prioritarios de la Ley del ruido, existe contami-
nación atmosférica relevante si el ruido afecta a seres 
humanos cuando, sin embargo, se necesita realizar ac-
tividades socialmente aceptadas que producen ruido. 
La solución se halla en ordenar las actividades huma-
nas con criterios espaciales que permitan su adecuado 
desarrollo, pero situaciones consolidadas no admiten 
una solución fácil ni inmediata. En el futuro habrá de 
incluirse el tratamiento del ruido en la evaluación de 
impacto ambiental necesaria para la aprobación del 
proyecto de una infraestructura de competencia esta-
tal; las servidumbres acústicas evitarán desarrollos ur-
banísticos poco compatibles con aquélla. Sin embar-
go, resulta necesario adecuar la calificación acústica 
del entorno de la infraestructura ya existente a su fun-
cionamiento, a cuyo efecto las servidumbres acústicas 
constituyen un instrumento ineludible. Con ellas no se 
ha creado una categoría nueva o desconocida, a fin de 
aislar una zona del territorio en la que el Estado de-
sarrolle sus competencias con exclusión de cualquier 
otra Administración; en el art. 4, la Ley distribuye las 
competencias entre las distintas Administraciones pú-
blicas de acuerdo con el bloque de la constitucionali-
dad, prescribiendo al efecto distintos instrumentos de 
cooperación por vía de informe preceptivo. Por lo que 
se refiere a los antecedentes más significativos sobre 
servidumbres acústicas en el ordenamiento español, se 
citan la Ley 48/1960, de 21 de julio, de navegación aé-
rea, la Ley de aeropuertos de 1940 (modificada por la 
Ley de 17 de julio de 1945); incluyen previsiones en 
ambos casos sobre servidumbres aeronáuticas, cuya 

conexión con la seguridad de la navegación señaló el 
Tribunal Supremo en su Sentencia de 2 de noviembre 
de 1979. Del vigente bloque de la constitucionalidad 
no se puede extraer otra conclusión que la atribución 
del establecimiento de la servidumbre al competente 
sobre el interés público que la justifica; opción consi-
derada válida por la STC 13/1998. Carecería de senti-
do que la Administración competente sobre la infraes-
tructura puede establecer limitaciones de derechos 
patrimoniales en la zona de afección o servidumbre 
y no pudiera limitar los objetivos de calidad acústi-
ca establecidos para un área determinada. La actual 
normativa catalana responde al mismo criterio de atri-
bución competencial expuesto, como demuestran los 
arts. 10 y 11 de la Ley de aeropuertos de 29 de diciem-
bre de 2000, y los arts. 23 y 38.2 de la Ley 16/2002, de 
protección contra la contaminación acústica. Resulta 
innegable, según el Abogado del Estado, que la ela-
boración de mapas de calidad acústica no puede atri-
buirse al amparo del art. 149.1.23 CE, en tanto que no 
atribuye competencia alguna de ejecución al Estado; 
puede fundamentarse en los títulos competenciales del 
art. 149.1.20, 21 y 24 CE, o en algún título horizontal 
como los de los números 1 y 13 del mismo artículo.

Por su parte, la disposición adicional tercera no con-
tiene innovación alguna sobre las servidumbres aero-
náuticas por lo que parece que la demanda pretende 
realmente la impugnación de la disposición adicional 
única de la Ley 48/1960, en la redacción establecida 
por el art. 63.4 de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre. 
La interconexión existente entre los diversos aspectos 
relacionados con la navegación aérea viene a atribuir 
competencia al Estado en materia de servidumbres ae-
ronáuticas, también las acústicas, por su conexión con 
la seguridad de la navegación aérea (STC 68/1984, FJ 
7). Por tanto, sea o no titular del aeropuerto el Estado, 
corresponde al mismo, ex art. 149.1.1 y 20 CE, la com-
petencia para el establecimiento de la servidumbres 
aeronáuticas, en su caso, a propuesta de la Adminis-
tración titular de la infraestructura. En este sentido, se 
señala que es imposible determinar las servidumbres 
acústicas de un aeropuerto sin incidir de alguna for-
ma en la seguridad de la navegación aérea, al afectar 
a los procedimientos operativos, rutas aéreas, perfil de 
despegue, pendiente de aproximación, despegue con 
subida inicial de fuerte inclinación, empleo de pistas 
y virajes preferenciales de menor ruido, limitaciones 
o prohibiciones a los vuelos nocturnos y al sobrevuelo 
de aglomeraciones o áreas restringidas o prohibidas de 
vuelo, etc. La inviabilidad de que legislador autonómi-
co asuma esta competencia deriva de la imposibilidad 
de planificar el desarrollo de la circulación aérea sin 
incluir en ella las servidumbres aéreas acústicas que 
incidirán en la existencia de zonas prohibidas y res-
tringidas de vuelo.

Se concluye que los títulos competenciales de aplica-
ción serán, por un lado, el referido a la seguridad de 
la navegación aérea, al tráfico y transporte aéreo y al 
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control del espacio aéreo; por otro lado, títulos compe-
tenciales del art. 149.1 CE, como los recogidos en la 
regla 1 de tal precepto, al que se refiere expresamente 
el apartado primero de la disposición adicional úni-
ca de la Ley de navegación aérea, o el previsto en la 
regla 13, al que se refiere la disposición final primera 
de la Ley del ruido. En cuanto a esta última, ya en la 
STC 64/1982 el Tribunal destacó la necesidad de com-
paginar el interés de protección del medio ambiente 
(art. 45 CE) con el interés económico nacional (art. 
128 CE). De este modo la cita del título competencial 
previsto en el art. 149.1.13 CE en la disposición final 
impugnada resulta acertada si se atiende a la impor-
tancia que para la economía nacional representan las 
infraestructuras estatales y las obras públicas de inte-
rés general estatales.

d) Con respecto al art. 4.2 se observa que su constitu-
cionalidad pasa necesariamente por la consideración 
de la adecuación a la Constitución de la atribución a 
la Administración General del Estado de cada una de 
las funciones a que se refiere el apartado 1; entre ellas, 
la «elaboración, aprobación y revisión de los mapas 
de ruido y la correspondiente información al públi-
co» [párrafo a)] en cuanto a las infraestructuras de su 
competencia. No difiere de ello la Ley de protección 
contra la contaminación acústica de Cataluña (art. 23), 
pudiendo afirmarse que no hay discrepancia entre la 
norma autonómica y la estatal. La competencia para la 
elaboración de los mapas de ruido corresponde al Es-
tado respecto de las infraestructuras de competencia 
estatal, y no con fundamento la titularidad demanial 
de la infraestructura. La mención de las funciones de 
información al público no es sino corolario del régi-
men expuesto, de conformidad con la normativa eu-
ropea incorporada a nuestro ordenamiento por la Ley 
38/1995, de 12 de diciembre.

El art. 4.1 b) atribuye a la Administración General del 
Estado en relación con las infraestructuras de su com-
petencia «la delimitación de las zonas de servidum-
bre acústica y las limitaciones derivadas de dicha 
servidumbre», siendo el criterio de distribución com-
petencial vigente en relación con las limitaciones de 
derechos patrimoniales el de su atribución a la Ad-
ministración competente sobre el interés público que 
justifica la servidumbre. La Ley del ruido se proyecta 
también sobre determinaciones que la Administración 
autonómica o local haya establecido sobre la calidad 
acústica que deba existir en una zona determinada del 
territorio, debiendo recordarse que la actividad de pla-
nificación de los usos del suelo corresponde a la com-
petencia de ordenación del territorio y no a la de me-
dio ambiente (SSTC 36/1994, 195/1998 y las citadas 
en las mismas). No resultaría admisible alegar que el 
legislador estatal no establece instrumentos de coo-
peración con las restantes Administraciones, pues la 
disposición adicional segunda de la Ley lo hace: con 
carácter previo a la delimitación de la zona de servi-
dumbre acústica, el trámite de información pública y 

la emisión de un informe preceptivo de la Adminis-
tración autonómica. Es más, el legislador estatal no ha 
excluido la aplicación de la regulación autonómica de 
la calidad acústica en las zonas de servidumbre. Los 
arts. 3 y 10 de la Ley del ruido prevén la existencia 
de zonas de servidumbre en las que no sean de aplica-
ción los objetivos de calidad acústica correspondien-
tes a las áreas de calidad afectadas, lo que es encua-
drable en el ámbito de lo básico (art. 149.1.23 CE). La 
disposición adicional segunda obliga a la Administra-
ción General del Estado a que toda su actividad en las 
zonas de servidumbre acústica esté informada por las 
normas de calidad correspondientes a las áreas en las 
que se encuadren. El art. 4.1 y 2 de la Ley del ruido 
no excluye la competencia autonómica para establecer 
las normas de calidad acústica en todo su territorio, si-
no que la reconoce expresamente. En definitiva, el le-
gislador básico estatal ha venido a regular la cuestión 
de forma que la planificación acústica del territorio no 
sustituya las competencias autonómicas para la orde-
nación del territorio.

Sostiene el Abogado del Estado que la afirmación con-
tenida en la demanda acerca de que los títulos com-
petenciales invocados en la disposición final primera 
no prestan justificación para atraer a favor del Estado 
competencias de ejecución resulta contradictoria con 
la vigente regulación catalana; concretamente, con la 
Ley 16/2002 y con la Ley de aeropuertos de Catalu-
ña. El demandante viene a fundamentar su recurso en 
consideraciones de lege ferenda y no de lege lata, aun 
contrariando la regulación recientemente dictada por 
él mismo; cuando señala que lo lógico es que todos los 
mapas en general se consideren instrumentos de pre-
vención integral y, por ello, que corresponda a la Ad-
ministración ambiental su elaboración. Por último, se-
ñala que se desprende de la demanda la consideración 
de que la Ley del ruido impide que el legislador auto-
nómico pueda establecer otras medidas sobre las áreas 
acústicas afectadas por zonas de servidumbre, olvi-
dando que la atribución a la Administración compe-
tente sobre la infraestructura es un criterio compartido 
por las legislaciones básica y catalana para el cumpli-
miento de las obligaciones establecidas por la Unión 
Europea de elaboración de mapas de ruido respecto de 
determinadas infraestructuras (Directiva 2002/49/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de ju-
nio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido am-
biental). Frente a ello, se reitera que las servidumbres 
acústicas en ningún caso son normas de protección 
ambiental, sino limitaciones de derechos patrimonia-
les reconocidos a los interesados por la normativa re-
guladora de la calidad ambiental; el legislador básico, 
atendiendo los títulos competenciales de aplicación y a 
los instrumentos de cooperación existentes ha previsto 
que puedan constituirse zonas de servidumbre acústi-
ca de las infraestructuras en las que no sean de aplica-
ción los objetivos de calidad acústica generales.
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El párrafo d) del art. 4.1 se refiere a la suspensión pro-
visional de los objetivos de calidad acústica. Dado 
que, por definición, en las zonas de servidumbre acús-
tica tales objetivos no serán de aplicación, carecería 
de sentido atribuir estas funciones a la comunidad au-
tónoma.

Los párrafos g) y h) se refieren a la declaración de un 
área como zona de protección acústica especial o de 
situación acústica especial. Las zonas de servidumbre 
acústica han de quedar excluidas de estas posibilida-
des, dado que en ellas no resulta exigible el cumpli-
miento de tales objetivos de calidad, lo que no excluye 
que las Comunidades Autónomas puedan regular la si-
tuación de las áreas de calidad acústica afectadas por 
la zona de servidumbre mediante los instrumentos que 
tengan por conveniente.

El párrafo i) se refiere a la facultad de delimitar zo-
nas tranquilas en aglomeraciones y zonas tranquilas 
en campo abierto; si bien parece carecer de sentido 
en relación con una zona de servidumbre acústica, no 
por ello deviene inconstitucional, pues, si se entendie-
ra abusiva o desproporcionada la delimitación, podrá 
impugnarse y, liberado el área de tal calificación, ejer-
cerse las funciones a que se refiere el apartado i) por la 
Comunidad Autónoma. Además, de existir valores na-
turales a preservar en la zona, el conflicto se suscitaría 
entre las competencias estatales con proyección espa-
cial y la competencia exclusiva autonómica materia de 
espacios naturales protegidos.

En cuanto a los párrafos e) y f), señala el Abogado del 
Estado que el propio legislador catalán ha establecido 
en la Ley 16/2002 la atribución a la Administración 
titular de la infraestructura de los planes de minimi-
zación del impacto acústico en sus arts. 12.3 y 38.2. 
Ha de tenerse presente aquí la multiplicidad de los fac-
tores que inciden en la producción del ruido y su vin-
culación con aspectos esenciales de las competencias 
sectoriales aplicables respecto de la infraestructura. 
La regulación de la Ley del ruido en este punto par-
te del análisis de la Directiva Comunitaria 2002/49/
CE. Con carácter general, el título que debe amparar 
la Ley es el art. 149.1.23 CE, si bien, en materia de 
ruido de las infraestructuras viarias y de transporte 
concurren intereses públicos diversos, que tratan de 
articularse mediante el instrumento de las servidum-
bres acústicas; sin menoscabo de los deberes impues-
tos a las Administraciones públicas por el art. 45 CE, 
que con frecuencia se interioriza explícitamente en las 
competencias sectoriales. Así ocurre con los procedi-
mientos de disciplina de tráfico aéreo en materia de 
ruido o en la Directiva 2002/30/CE sobre el estable-
cimiento de normas y procedimientos para la intro-
ducción de restricciones operativas relacionadas con el 
ruido en los aeropuertos comunitarios.

Se han identificado, además, en el contenido comuni-
tario de los planes para la reducción de la contami-
nación acústica aquellos elementos que pertenecen 

en todo caso a la competencia del legislador estatal, 
mientras que otros elementos sugeridos por la Direc-
tiva corresponden a la Administración autonómica. 
Se evita con ello que su trasposición supusiera una al-
teración de la distribución competencial constitucio-
nalmente establecida, pero sin que todas las medidas 
susceptibles de aplicarse en la lucha contra el ruido ge-
nerado por el tráfico rodado en una carretera pasen a 
ser de competencia autonómica, al amparo del título 
relativo a la protección del medio ambiente.

Por lo que se refiere al apartado 3 del art. 4, señala 
el representante del Estado que se trata de obras que 
son de competencia estatal, por lo cual se atribuye al 
Estado la suspensión provisional de los objetivos de 
calidad acústica en el área afectada, sin que la com-
petencia exclusiva que corresponde al Estado para la 
realización de la obra deba convertirse en comparti-
da. Nada impide a la Comunidad Autónoma regular 
de manera específica las exigencias aplicables a las 
obras desde el punto de vista de la calidad acústica, 
debiendo cumplirse tales exigencias en las actuacio-
nes estatales. El precepto tiene como única finalidad 
que la actividad de las administraciones competentes 
en materia de obras de interés público se desarrolle 
con normalidad; entraña por ello la facultad de sus-
pender los objetivos de calidad acústica por el tiem-
po que sea estrictamente necesario, sin perjuicio de la 
eventual aplicación de la normativa de responsabili-
dad patrimonial.

Finalmente, en cuanto a las disposiciones adiciona-
les segunda y tercera, se aduce que no contravienen 
en forma alguna el bloque de la constitucionalidad, en 
tanto que las servidumbres acústicas, como normas 
delimitadoras de derechos patrimoniales, se funda-
mentan en el título aplicable el interés público que la 
justifique. Además, se reitera que la disposición adi-
cional tercera de la Ley del ruido no introduce ex no-
vo las servidumbres aeronáuticas acústicas en nuestro 
ordenamiento; se limita a salvaguardar el régimen vi-
gente aplicable.

e) A continuación se refiere el Abogado del Estado a la 
impugnación del carácter básico de los arts. 10.2, 12.1 
y 3, 13 a), 15.3 y disposición adicional séptima, seña-
lando, ante todo, que el escrito de demanda adolece de 
gran imprecisión en cuanto a cuál sea el concreto fun-
damento de la impugnación de estos preceptos, ya que 
no concreta en qué y por qué se ha extralimitado com-
petencialmente en este extremo el legislador estatal. 
Tampoco se indican preceptos del Estatuto de Autono-
mía de Cataluña que pudieran estimarse lesionados, ni 
se señalan las competencias de la comunidad autóno-
ma que podrían haberse desconocido o violado, ni se 
proporciona razón alguna de su inconstitucionalidad, 
por lo que se limita a alegar que las remisiones regla-
mentarias al Gobierno contenidas en los preceptos re-
ferenciados pueden llegar a vulnerar las posibilidades 
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de desarrollo legislativo y ejecución de la Comunidad 
Autónoma catalana.

Sobre las atribuciones reglamentarias por ley se re-
cuerda la doctrina del Tribunal Constitucional, con-
cretada en la STC 77/1985, FJ 16, que transcribe par-
cialmente, para añadir que el reglamento puede entrar 
a complementar a la ley, incluso a la ley orgánica, 
siempre que: disponga de habilitación o remisión legal 
suficiente, que tales remisiones no contemplen una re-
gulación independiente sino claramente subordinada a 
la ley (SSTC de 24 de junio de 1984; 2 de noviembre 
de 1989 y 2 de noviembre 1992) que articulen una co-
laboración normativa, no de cesión en blanco (STC de 
13 de mayo de 1991), un complemento de la regula-
ción legal indispensable por motivos técnicos o para 
optimizar el cumplimiento del fin de la ley (STC de 
27 de julio de 1984), y siempre que el núcleo esencial 
de la regulación esté en la ley. Lo anterior es lo que 
hacen con suficiente corrección los preceptos impug-
nados leídos en su integridad, en el contexto del con-
junto de la Ley 37/2003. La ley estatal no ha remitido 
al Gobierno la determinación adicional de condicio-
nes o exigencias que sólo ella podría determinar. El 
hecho de que el legislador pudiera haberlas incluido 
en la Ley, haciendo un esfuerzo de concreción y desa-
rrollo que se deja para el reglamento, no implica que 
la remisión normativa sea inconstitucional. Mientras 
no se demuestre que la Ley haya tratado de deslega-
lizar efectivamente, remitiendo al reglamento, lo que 
sólo ella está facultada constitucionalmente para regu-
lar y determinar, no afecta al reconocimiento del debi-
do respeto y cumplimiento del mandato constitucional 
de reserva legal. Tampoco si alguno de los extremos 
remitidos se encuentre ya precisado en una norma de 
Derecho comunitario, pues es práctica común traspo-
ner anexos de Directivas, de contenido eminentemente 
técnico, mediante normas de rango inferior a la ley, 
permitiendo así una modificación más sencilla y una 
mejor adecuación a los cambios experimentados. Así 
ocurre con los métodos de evaluación de los indicado-
res de ruido, que la propia Directiva considera provi-
sionales. En todo caso, la hipótesis de que en la fijación 
de tales requisitos técnicos se desbordaran sus límites, 
nada tiene que ver con la constitucionalidad o inconsti-
tucionalidad de estos preceptos, tratándose de proble-
mas hipotéticos o de futuribles abusos que no corres-
ponde enjuiciar a este Tribunal (STC 147/1992, FJ 4).

No puede hablarse de remisión genérica incondicio-
nada al reglamento que, en lo que hace al art. 10.2, se 
circunscribe al establecimiento de los criterios técni-
cos de medición o cálculo del ruido al objeto de deli-
mitar la zona de servidumbre a recoger en los mapas 
de ruido. El propio carácter de tales criterios justifica 
su inclusión en un reglamento gubernamental. En re-
lación con el art. 12.1 y 3 no se efectúa distinto repro-
che, por lo que basta con reiterar las consideraciones 
efectuadas anteriormente acerca de la colaboración 
ley-reglamento. No obstante, se señala que, frente a 

la opinión del demandante relativa a que la determi-
nación de los valores límites de emisión y de inmi-
sión deberían haberse establecido en la propia Ley, 
sin cuestionar realmente el carácter básico de los mis-
mos, se halla la discrecionalidad del legislador esta-
tal de decantarse por la acción legislativa, absoluta-
mente lícita y constitucional, de elegir la inclusión de 
tales valores en un posterior reglamento. El reproche 
al art. 13 se dirige exclusivamente contra su párrafo 
a), incluyendo una débil alegación que encierra la dis-
conformidad con la técnica legislativa empleada, sin 
que justifique la tacha de inconstitucionalidad que se 
dirige contra el precepto. La procedencia de esta con-
creta remisión reglamentaria se basa, además de en el 
carácter técnico de la materia, en su dimensión muda-
ble o prestacional, en la medida que los métodos de 
evaluación variarán sin duda en función de los avan-
ces científicos. La inconstitucionalidad del art. 15.3 se 
concretaría en la innecesaria remisión al reglamento, 
por haber sido perfectamente viable establecerlo en la 
misma Ley. Se vuelve a aducir la procedencia cons-
titucional de ciertas remisiones reglamentarias al tra-
tarse de una materia de marcado carácter técnico o 
de detalle, sin que en cuestión tan precisa sea posi-
ble exigir a la Ley una mayor concreción en su pro-
pio texto, teniendo en cuenta que el precepto ofrece 
un marco legal suficiente para guiar su desarrollo re-
glamentario posterior. Por último, carece de toda base 
la imputación de inconstitucionalidad que se hace a la 
disposición adicional séptima, a la que se achaca rea-
lizar una remisión en blanco al reglamento. Sostiene 
el Abogado del Estado que en el afán de la Ley por 
prevenir la contaminación acústica, incluye como me-
dida el autocontrol de las emisiones acústicas por los 
propios titulares, remitiendo al Gobierno en la dispo-
sición impugnada la normativa precisa para concretar 
si la comercialización y la instalación de determina-
dos emisores acústicos debe acompañarse de informa-
ción sobre los índices de emisión; lo que está justifica-
do por tratarse de una materia esencialmente técnica.

5. Por providencia de 7 de octubre de 2014, se señaló 
dicho día para deliberación y votación de la presente 
Sentencia.

II. Fundamentos jurídicos

1. Según ha quedado expuesto en los antecedentes de 
la presente resolución, el Parlamento de Cataluña im-
pugna la disposición final primera de la Ley 37/2003, 
de 17 de noviembre, del ruido, en cuanto declara apli-
cables al art. 4.2 y 3, y a las disposiciones adicionales 
segunda y tercera los títulos competenciales del art. 
149.1.13, 20, 21 y 24 CE, y en la medida en que de-
clara básicos los arts. 10.2, 12.1 y 3, 13 a), y 15.3, así 
como la disposición adicional séptima de dicha Ley. 
En cuanto al primer aspecto, considera que la materia 
en la que deben quedar encuadradas las actuaciones 
reguladas es la de medio ambiente, por lo que el título 
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estatal que podría amparar la regulación sería el del 
art. 149.1.23 CE, de manera que la atribución al Esta-
do de funciones ejecutivas en una materia en la que la 
competencia de ejecución corresponde a la Comuni-
dad Autónoma, supone una extralimitación competen-
cial. Por lo que se refiere al otro aspecto, se discute la 
remisión que los preceptos reseñados, declarados bá-
sicos, realizan a una posterior regulación reglamenta-
ria en cuanto a extremos respecto de los que, a juicio 
del Parlamento de Cataluña, no se encontraba justifi-
cada tal remisión, pudiendo haberlos regulado la pro-
pia Ley.

El Abogado del Estado, en cambio, solicita la desesti-
mación del recurso, poniendo de relieve la convergen-
cia de títulos que se da en la Ley del ruido, y afirman-
do que las limitaciones que se establecen en la misma 
son consecuencia del carácter transversal de la protec-
ción del medio ambiente. Inciden sobre actuaciones 
del Estado en materia de infraestructuras de su titula-
ridad, amparadas por diversos títulos competenciales 
reconocidos en el art. 149.1 CE, y en cuyo ejercicio 
ha de ponderar los efectos que el desarrollo de la ac-
tividad de que se trate tiene sobre el medio ambiente, 
para adoptar, en su caso, las medidas correctoras que 
procedan. Queda pues justificado que sea el Estado el 
que lo lleve a cabo, sin que ello suponga que se le re-
serven competencias ejecutivas en materia de medio 
ambiente. En cuanto al otro aspecto objeto del recurso, 
sostiene el Abogado del Estado el carácter preventivo 
del recurso, al referirse a problemas hipotéticos o a fu-
turibles abusos que no corresponde enjuiciar al Tribu-
nal Constitucional, mostrando realmente la disconfor-
midad con la técnica legislativa empleada. Afirma que 
la Ley contiene el núcleo esencial de la regulación y 
que se remiten al reglamento cuestiones esencialmente 
técnicas o de detalle o que presentan un carácter mu-
dable, todo lo cual justifica su no inclusión en la Ley y 
la remisión al reglamento.

2. Antes de proceder al examen de la cuestión de fondo 
que se plantea en el recurso que nos ocupa, hemos de 
atender a dos aspectos previos que han de ser objeto de 
una especial reflexión.

a) En primer lugar, hemos de precisar que la modifi-
cación introducida en la Ley del ruido por el Real De-
creto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a 
los deudores hipotecarios, de control del gasto público 
y cancelación de deudas con empresas y autónomos 
contraídas por las entidades locales, de fomento de la 
actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y 
de simplificación administrativa, no ejerce influencia 
alguna sobre la plena subsistencia del presente recurso 
de inconstitucionalidad; sólo afecta a dos párrafos del 
art. 18.1, precepto que no se encuentra entre aquéllos 
cuya constitucionalidad se discute en el recurso.

b) Un segundo aspecto viene dado por el dato de que 
el recurso de inconstitucionalidad fue interpuesto du-
rante la vigencia del Estatuto de Autonomía de Catalu-

ña de 1979 (EAC), aprobado por Ley Orgánica 4/1979, 
de 18 de diciembre y, sin embargo, en el momento en 
que se ha de resolver, se ha producido la reforma de di-
cho Estatuto de Autonomía, llevada a cabo por la Ley 
Orgánica 6/2006, de 19 de julio, por lo que se ha de 
determinar la incidencia que deba tener en el presen-
te proceso constitucional en relación con el canon de 
control a utilizar en el mismo.

En cuanto a este extremo resulta aplicable nuestra doc-
trina sobre el ius superveniens, según la cual el con-
trol de las normas que incurren en un posible exceso 
competencial debe hacerse de acuerdo con las normas 
del bloque de la constitucionalidad vigentes en el mo-
mento de dictar Sentencia [por todas SSTC 135/2006, 
de 27 de abril, FJ 3 a); 1/2011, de 14 de febrero, FJ 2; 
5/2012, de 17 de enero, FJ 3, y doctrina en ellas ci-
tada]. Esto debe conducirnos a analizar la constitu-
cionalidad de los preceptos impugnados a la luz de la 
delimitación de competencias que se deriva de la men-
cionada reforma del Estatuto de Cataluña.

3. Como ya se ha adelantado, el primer aspecto de la 
Ley 37/2003 frente al que dirige su impugnación el 
Parlamento de Cataluña se refiere al encuadre compe-
tencial de alguno de sus preceptos que se efectúa en la 
disposición final primera; implica, a su juicio, la atri-
bución al Estado de una serie de funciones ejecutivas 
que no le corresponden en materia de medio ambiente, 
que es en la que, según se defiende en el recurso, debe 
quedar encuadrada toda la regulación legal del ruido.

La referida disposición final primera establece que, 
con carácter general, la Ley «se dicta al amparo de las 
competencias exclusivas que al Estado otorga el artí-
culo 149.1.16 y 23 de la Constitución, en materia de 
bases y coordinación general de la sanidad y de legis-
lación básica sobre protección del medio ambiente», 
si bien se exceptúan de esa regla general, entre otros, 
«los apartados 2 y 3 del artículo 4, las disposiciones 
adicionales segunda y tercera [...] que se dictan de 
acuerdo con el artículo 149.1.13, 20, 21 y 24». En con-
creto, los preceptos que se apartan de ese encuadre ge-
neral asignan a la Administración general del Estado 
la competencia para la realización de todas las activi-
dades enumeradas en el art. 4.1 de la Ley (a excepción 
de la delimitación del área o áreas acústicas integra-
das dentro del ámbito territorial de un mapa de ruido) 
cuando se refieran a las infraestructuras viarias, ferro-
viarias, aeroportuarias y portuarias de competencia 
estatal (art. 4.2), y para la suspensión provisional de 
los objetivos de calidad acústica aplicables en un área 
acústica en relación con las obras de interés público 
de competencia estatal (art. 4.3). Asimismo, se refie-
ren a la delimitación de zonas de servidumbre acústica 
de infraestructuras estatales y a la determinación de 
las limitaciones aplicables en las mismas (disposición 
adicional segunda), como también a los aeropuertos y 
demás equipamientos vinculados al sistema de nave-
gación y transporte aéreo, supuesto en el que se asigna 
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a la Administración general del Estado la competencia 
para la determinación de las servidumbres legales im-
puestas por razón de la navegación aérea (disposición 
adicional tercera).

La cuestión se centra, por tanto, en determinar si es 
correcto o no el particular encuadre competencial que 
de esos preceptos se realiza en la Ley y la consiguien-
te designación de la Administración competente para 
realizar una serie de actuaciones en relación con cier-
tas infraestructuras y obras públicas. A tal efecto, re-
sulta adecuado tener en cuenta que la regulación de 
la Ley del ruido responde en buena medida a la labor 
de trasposición de la Directiva 2002/49/CE del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, 
sobre evaluación y gestión del ruido ambiental; la nor-
mativa comunitaria puede ser utilizada como elemen-
to interpretativo útil para encuadrar materialmente 
la cuestión. Según doctrina constitucional reiterada 
(SSTC 115/1991, de 23 de mayo; 236/1991, de 12 de 
diciembre; 117/1992, de 16 de septiembre; 80/1993, de 
8 de marzo, y 13/1998, de 22 de enero, entre otras), el 
Derecho comunitario no prejuzga cuál sea la instancia 
territorial a la que corresponde el ejercicio de las com-
petencias implicadas, pero prestarle atención «puede 
ser no sólo útil, sino incluso obligado para proyectar 
correctamente [...] el esquema interno de distribución 
competencial».

4. Nuestra labor de encuadre competencial de la ma-
teria ha de comenzar por el examen del objeto de la 
regulación legal y su incardinación material. En este 
sentido, podemos avanzar que, indudablemente, el rui-
do es una de las acciones del hombre que supone un 
riesgo para el medio ambiente, tal y como se descri-
be éste en los fundamentos jurídicos 4 a 6 de la STC 
102/1992, de 26 de junio. En ella se concluye que «es 
un concepto nacido para reconducir a la unidad los di-
versos componentes de una realidad en peligro. Si és-
te no se hubiera presentado resultaría inimaginable su 
aparición por meras razones teóricas, científicas o filo-
sóficas, ni por tanto jurídicas. Los factores desencade-
nantes han sido la erosión del suelo, su deforestación 
y desertización, la contaminación de las aguas marí-
timas, fluviales y subálveas, así como de la atmósfera 
por el efecto pernicioso de humos, emanaciones, ver-
tidos y residuos, la extinción de especies enteras o la 
degeneración de otras y la degradación de la riqueza 
agrícola, forestal, pecuaria o piscícola, la contamina-
ción acústica y tantas otras manifestaciones que van 
desde lo simplemente incómodo a lo letal, con una in-
cidencia negativa sobre la salubridad de la población 
en la inescindible unidad psicosomática de los indivi-
duos» (FJ 7). Aunque el ruido no ha sido tradicional-
mente objeto de atención preferente en la normativa 
protectora del medio ambiente, a efectos de su califi-
cación como un factor contaminante, este Tribunal le 
ha dado tal consideración, conceptuándolo como par-
tículas o formas contaminantes, o, en la medida en que 
provoca determinadas ondas que se expanden en el ai-

re, como forma de energía, que se emite a la atmósfera 
e implica riesgo, daño o molestia grave para las per-
sonas y bienes de cualquier naturaleza (STC 16/2004, 
de 23 de febrero, FJ 8). Es más, hemos constatado la 
aptitud del ruido para incidir sobre la integridad real y 
efectiva de determinados derechos fundamentales, co-
mo los derechos a la integridad física y moral (art. 15 
CE) o a la intimidad personal y familiar, en el ámbito 
domiciliario (art. 18.1 y 2 CE) (SSTC 119/2001, de 24 
de mayo, FJ 6; y 150/2011, de 29 de septiembre, FJ 6). 
De esta forma, este Tribunal ha advertido que, en la 
sociedad actual, el ruido «puede llegar a representar 
un factor psicopatógeno y una fuente permanente de 
perturbación de la calidad de vida de los ciudadanos. 
Así lo acreditan, en particular, las directrices marca-
das por la Organización Mundial de la Salud sobre el 
ruido ambiental, cuyo valor como referencia científica 
no es preciso resaltar. En ellas se ponen de manifiesto 
las consecuencias que la exposición prolongada a un 
nivel elevado de ruidos tiene sobre la salud de las per-
sonas (v. gr. deficiencias auditivas, apariciones de difi-
cultades de comprensión oral, perturbación del sueño, 
neurosis, hipertensión e isquemia), así como sobre su 
conducta social (en particular, reducción de los com-
portamientos solidarios e incremento de las tenden-
cias agresivas)» (STC 16/2004, de 23 de febrero, FJ 3).

La propia exposición de motivos de la Ley 37/2003 
contiene una profusa referencia al carácter ambiental 
de la regulación del ruido que se realiza en la misma, 
reconociendo la incidencia que el ruido tiene sobre el 
medio ambiente y sobre la salud. Los mandatos cons-
titucionales de protección de la salud (art. 43 CE) y del 
medio ambiente (art. 45 CE) «engloban en su alcance 
la protección contra la contaminación acústica». El ar-
tículo 1 de la Ley es muy claro al señalar su objeto y 
finalidad, estableciendo que «tiene por objeto preve-
nir, vigilar y reducir la contaminación acústica, para 
evitar y reducir los daños que de ésta pueden derivarse 
para la salud humana, los bienes o el medio ambien-
te». Por su parte, la Directiva 2002/49/CE, cuyo objeto 
es «establecer un enfoque común destinado a evitar, 
prevenir o reducir con carácter prioritario los efectos 
nocivos, incluyendo las molestias, de la exposición 
al ruido ambiental» (art. 1.1), hace hincapié desde el 
principio (considerando 1) en la necesidad de alcanzar, 
en el marco de la política comunitaria, un grado eleva-
do de protección del medio ambiente y la salud, a cuyo 
efecto uno de los objetivos a que debe tenderse «es la 
protección contra el ruido», señalando que, en el libro 
verde sobre política futura de lucha contra el ruido, la 
Comisión se ha referido al ruido ambiental «como uno 
de los mayores problemas medioambientales en Euro-
pa». Y aunque algunas categorías de emisiones de rui-
dos ya están cubiertas por la legislación comunitaria, 
la Directiva se preocupa especialmente, entre otros 
aspectos, de proporcionar una base para desarrollar y 
completar el conjunto de medidas existente sobre el 
ruido emitido por las principales fuentes, en particular 
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vehículos e infraestructuras de ferrocarril y carrete-
ra, aeronaves, equipamiento industrial y de uso al aire 
libre y máquinas móviles (considerando 5 y art. 1.2).

Resulta evidente, a la vista de lo expuesto, que la le-
gislación dirigida a evitar los efectos nocivos que el 
ruido ambiental tiene sobre la salud humana responde 
de manera principal a la materia medioambiental, tal 
como apreció la STC 5/2013, de 17 de enero, FFJJ 3 
y 4, al examinar varios preceptos de la Ley 16/2002, 
de 28 de junio, de protección contra la contaminación 
acústica de Cataluña. En este sentido, resulta inobjeta-
ble el encuadre de la Ley en la competencia que al Es-
tado atribuye el art. 149.1.16 CE en cuanto a las bases 
y coordinación general de la sanidad, pero sobre todo, 
y especialmente, en la que le asigna la cláusula 23 del 
mismo precepto para el establecimiento de la legisla-
ción básica sobre protección del medio ambiente; tie-
ne su correlato en el art. 144.1 EAC, que atribuye a 
la Generalitat de Cataluña la competencia compartida 
en materia de medio ambiente y la competencia pa-
ra el establecimiento de normas adicionales de protec-
ción. Esta competencia incluye, entre otras facultades, 
el establecimiento y la regulación de los instrumen-
tos de planificación ambiental y de su procedimiento 
de tramitación y aprobación [párrafo a)], la regulación 
del ambiente atmosférico y de las distintas clases de 
contaminación del mismo, la declaración de zonas de 
atmósfera contaminada y el establecimiento de otros 
instrumentos de control de la contaminación con inde-
pendencia de la administración competente para auto-
rizar la obra, la instalación o la actividad que la pro-
duzca [párrafo h)].

Teniendo en cuenta la distribución competencial que 
realiza el bloque de constitucionalidad en esta mate-
ria, siendo indudable que en materia medioambiental 
la competencia de ejecución corresponde a la Comu-
nidad Autónoma, de acuerdo con el art. 112 EAC, la 
reserva al Estado, en los supuestos del art. 4.2 y 3 de 
la Ley del ruido, de la mayor parte de las facultades 
enumeradas en el art. 4.1, todas ellas ejecutivas, pa-
recería a priori contraria al orden constitucional de 
competencias en la materia. Esa primaria apreciación 
superficial desaparece al profundizar en el análisis de 
la cuestión, sobre todo si se toma en consideración el 
carácter complejo y multidisciplinario que tienen las 
cuestiones relativas al medio ambiente. Afectan a los 
más variados sectores del ordenamiento jurídico (STC 
64/1982, de 4 de noviembre, FJ 5), lo que provoca la 
consiguiente complejidad en el reparto de competen-
cias entre el Estado y las Comunidades Autónomas 
(STC 102/1995, de 26 de junio, FJ 3). Ello se tradu-
ce en la transversalidad de las competencias sobre el 
medio ambiente en su configuración constitucional, 
en cuanto que, como se señala en las SSTC 102/1995, 
FJ 3; y 306/2000, de 12 de diciembre, FJ 6, incide en 
otras materias incluidas también, cada una a su mane-
ra, en el esquema constitucional de competencias. Por 
esa razón lo ambiental es un factor a considerar en las 

demás políticas públicas sectoriales con incidencia so-
bre los diversos recursos naturales (SSTC 102/1995, 
FJ 6; y 13/1998, de 22 de enero, FJ 7). Ello no puede 
suponer, sin embargo, una incidencia tal del título re-
lativo al medio ambiente –tanto del estatal como de 
los autonómicos– sobre otros con los que converge o 
concurre debido a su transversalidad; ello produciría, 
al socaire de la protección del medio ambiente ínsita 
en el conjunto de las políticas públicas, la merma en 
el ejercicio de otras competencias atribuidas al Esta-
do y a las Comunidades Autónomas en virtud de la 
Constitución y de los Estatutos de Autonomía. Así, he-
mos afirmado que «en todos aquellos casos en los que 
la titularidad competencial se establece por referencia 
a una ‘política’ (v. gr.: protección del medio ambien-
te, protección del usuario, etc.), y no por sectores con-
cretos del ordenamiento o de la actividad pública, tal 
competencia no puede ser entendida en términos ta-
les que la sola incardinación del fin perseguido por la 
norma (o por el acto concreto) en tal política permita 
desconocer la competencia que a otras instancias co-
rresponde si la misma norma o acto son contemplados 
desde otras perspectivas» [STC 149/1991, de 4 de ma-
yo, FJ 1 B). En el mismo sentido, STC 40/1998, de 19 
de febrero, FJ 30].

Por ese motivo hemos hecho hincapié en que dentro 
de la competencia de protección ambiental han de en-
cuadrarse exclusivamente aquellas actividades enca-
minadas directamente a la preservación, conservación 
o mejora de los recursos naturales, «habida cuenta de 
que éstos son soportes físicos de una pluralidad de ac-
tuaciones públicas y privadas en relación con las cua-
les la Constitución y los Estatutos de Autonomía han 
deslindado diferentes títulos competenciales (por to-
das, SSTC 144/1985, de 25 de octubre, FJ 2; 227/1988, 
de 29 de noviembre, FJ 13; 243/1993, de 15 de julio, 
FJ 3; 102/1995, FJ 3; y 40/1998, de 19 de febrero, FJ 
29)» (STC 306/2000, de 12 de diciembre, FJ 6). Di-
jimos en la STC 13/1998, de 22 de enero, FJ 8, en el 
examen del instrumento de la evaluación de impacto 
ambiental, que el reparto competencial en materia de 
medio ambiente «solo resulta determinante respecto 
a aquellas intervenciones administrativas cuya razón 
de ser consiste en la protección del medio ambiente: 
es decir, cuando el acto administrativo tiene como fi-
nalidad y efecto la preservación y la restauración del 
ambiente afectado por la actividad intervenida, como 
es el caso de la autorización de actividades califica-
das. Pero cuando la Administración general del Es-
tado ejerce sus competencias exclusivas en distintos 
ámbitos materiales, como son administración de jus-
ticia, aeropuertos y puertos, ferrocarriles, aguas con-
tinentales, instalaciones eléctricas, obras públicas de 
interés general, minas y energía, patrimonio cultural 
y seguridad pública, hay que atenerse a la distribución 
de competencias que efectúan los Estatutos de Auto-
nomía en el marco del art. 149 CE (y, singularmente, 
de los números 4, 20, 21, 22, 24, 25, 28 y 29 del apar-
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tado 1 de ese art. 149)». Ciertamente, las competencias 
en materia de medio ambiente pueden condicionar el 
ejercicio de otras actuaciones con incidencia territo-
rial, pero no pueden invadir el ámbito reservado a las 
competencias en virtud de las cuales se desarrollan. 
En sentido inverso, aun en esos supuestos en los que 
se otorga carácter preferente a la competencia secto-
rial que ejerce el Estado, debe ejercerla en todo ca-
so sin menoscabar los ámbitos de otras competencias; 
de modo que lo haga sobre el territorio de una Comu-
nidad Autónoma, «atendiendo los puntos de vista de 
ésta (SSTC 56/1986, 103/1989, 149/1991, 102/1995 y 
concordantes), y cumpliendo el deber de colaboración 
ínsito a la estructura misma del Estado de las Auto-
nomías» (SSTC 13/1998, FJ 9; y 101/2006, de 30 de 
marzo, FJ 4). Este deber se ha formulado inicialmente 
con especial energía en un caso de concurrencia com-
petencial sobre actividades extractivas para proteger el 
medio ambiente (STC 64/1982, FJ 8).

La indudable posibilidad de que sobre un mismo es-
pacio físico puedan intervenir competencias pertene-
cientes a diferentes Administraciones públicas con-
lleva la imprescindible necesidad de que se produzca 
una colaboración y coordinación (STC 5/2013, FJ 6). 
No en vano el principio de cooperación entre el Es-
tado y las Comunidades Autónomas está implícito en 
el correcto funcionamiento del Estado de las Autono-
mías; depende en buena medida de la estricta sujeción 
de uno y otras a las fórmulas racionales de coopera-
ción, consulta, participación, coordinación, concerta-
ción o acuerdo previstas en la Constitución y en los 
Estatutos de Autonomía (STC 181/1988, de 13 de oc-
tubre, FJ 7). «Este tipo de fórmulas son especialmente 
necesarias en estos supuestos de concurrencia de títu-
los competenciales en los que deben buscarse aquellas 
soluciones con las que se consiga optimizar el ejerci-
cio de ambas competencias (SSTC 32/1983, 77/1984, 
227/1987 y 36/1994), pudiendo elegirse, en cada caso, 
las técnicas que resulten más adecuadas: el mutuo in-
tercambio de información, la emisión de informes pre-
vios en los ámbitos de la propia competencia, la crea-
ción de órganos de composición mixta, etcétera» (STC 
204/2002, de 31 de octubre, FJ 7).

En el supuesto que nos ocupa, a pesar de que la re-
gulación de la Ley del ruido pudiera entenderse dota-
da de sustantividad y especificidad propias, la atribu-
ción a la Comunidad Autónoma de todas las funciones 
previstas en la Ley (y, más concretamente, en el art. 
4.1) en los supuestos de determinadas infraestructu-
ras y obras de interés público competencia del Estado, 
tropezaría con un obstáculo insalvable. De ser así, se 
estaría admitiendo que las Comunidades Autónomas 
pudieran legislar y desarrollar funciones ejecutivas so-
bre todas ellas, a pesar de las competencias de carácter 
exclusivo que al Estado reservan sobre aquéllas diver-
sas cláusulas del art. 149.1 CE. Como recuerda la STC 
5/2013, de 17 de enero, FJ 4, esta posibilidad se en-
cuentra excluida por nuestra doctrina, ya que implica-

ría la prevalencia del criterio autonómico en relación 
con tales infraestructuras, lo que resultaría contrario 
al orden constitucional de distribución de competen-
cias, al preterir los títulos competenciales a los que, 
de acuerdo con la Constitución y los Estatutos de Au-
tonomía, se encuentran sometidas aquéllas. En este 
punto, no se puede ignorar que cuando la Constitución 
atribuye al Estado una competencia exclusiva lo hace 
porque bajo la misma subyace un interés general, que 
debe prevalecer sobre los intereses que puedan tener 
otras entidades territoriales afectadas, siempre y cuan-
do aquella competencia se ejerza de manera legítima 
(STC 204/2002, FJ 7).

Por otra parte, la regulación contenida en la Directiva 
2002/49/CE, aparte del propósito general de estable-
cer un enfoque común para evitar, prevenir o reducir 
los efectos nocivos de la exposición al ruido ambiental 
(art. 1.1), pone de relieve una especial preocupación 
de las instituciones europeas por esas infraestructu-
ras que son, en gran parte, de competencia estatal, al 
convertirlas, junto con alguna otra también susceptible 
de generar una importante contaminación acústica, en 
objeto específico de la regulación, tratando de sentar 
unas bases que permitan elaborar medidas comunita-
rias para reducir los ruidos emitidos por tales infraes-
tructuras (art. 1.2). Por tanto, la normativa comunitaria 
de referencia parte de la base de que la generación de 
ruido es algo inherente a las infraestructuras identifi-
cadas de manera específica. De ahí la necesidad de ha-
cerlas objeto de una especial atención normativa con 
el fin de paliar en el mayor grado posible los efectos 
nocivos que producen. Si el ruido es un elemento esen-
cialmente inherente a la ejecución y funcionamiento 
de dichas infraestructuras, no podemos hacerlas obje-
to de disección, para separar lo que afecta a su cons-
trucción y al desarrollo de su actividad de las conse-
cuencias medioambientales que éstas producen. No 
cabe hacer abstracción de las competencias que la 
Constitución y los Estatutos de Autonomía atribuyen 
al Estado o a las Comunidades Autónomas, para con-
vertirlas en objeto de una política autónoma y aisla-
da en materia medioambiental dirigida a la protección 
contra el ruido. Por el contrario, es preciso partir de la 
competencia específica sobre las infraestructuras para 
tener en cuenta, en el ejercicio de cada una de ellas, de 
manera transversal, los efectos negativos que pueden 
producir sobre el medio ambiente, en particular, los 
ocasionados por el ruido que generan.

5. Con estas premisas hemos de proceder a analizar si 
está justificada la invocación que la disposición final 
primera de la Ley realiza de los títulos competenciales 
del art. 149.1.13, 20, 21 y 24 CE como fundamento de 
determinados preceptos contenidos en la misma.

Hay que advertir en primer término que la Ley del rui-
do prevé mecanismos de información y colaboración, 
indispensables en supuestos como este de entrecruza-
miento de competencias autonómicas y estatales (STC 
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5/2013, FJ 6). El art. 5 se refiere a la información sobre 
contaminación acústica, en general, y sobre mapas del 
ruido y planes de acción, en particular, respecto de los 
que habrá de facilitarse información al público, tam-
bién en los periódicos oficiales correspondientes; y re-
gula el «sistema básico de información sobre la conta-
minación acústica» sobre la base de la información de 
que dispongan todas las Administraciones públicas. El 
art. 24 establece la información pública como trámi-
te preceptivo para la revisión y modificación de pla-
nes; y otros preceptos regulan concretos mecanismos 
de colaboración interadministrativa en relación con 
la fijación de servidumbres impuestas por razón de 
la navegación aérea (disposición adicional tercera) y 
las acústicas asociadas a las infraestructuras estatales 
(disposición adicional segunda). A su vez, el Real De-
creto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se de-
sarrolla la Ley del ruido en lo referente a la evaluación 
y gestión del ruido ambiental, obliga a las Administra-
ciones públicas a cooperar en la elaboración de mapas 
estratégicos de ruido y planes de acción cuando inci-
dan «emisores acústicos diversos en el espacio» y «en 
supuestos de concurrencia competencial», refiriéndose 
también a la promoción de convenios y acuerdos vo-
luntarios de colaboración (art. 11).

Hay que señalar en segundo lugar que el art. 4.2 de la 
Ley del ruido reserva a la Administración del Esta-
do la realización de las actividades del apartado 1 del 
mismo artículo, salvo la del párrafo c) (delimitación 
del área o áreas acústicas integradas dentro del ámbi-
to territorial de un mapa de ruido) en relación con las 
infraestructuras viarias, ferroviarias, aeroportuarias y 
portuarias de competencia estatal; también que el art. 
4.3 reserva al Estado, exclusivamente, la competencia 
para la suspensión provisional de los objetivos de ca-
lidad aplicables en un área acústica [apartado 1 d) del 
propio art. 4] en relación con las obras de interés pú-
blico de competencia estatal. Lo primero que se ad-
vierte es que el precepto no se refiere a cualesquiera 
infraestructuras, sino sólo a aquéllas que sean de com-
petencia estatal, que la Constitución deslinda en fun-
ción de los criterios del interés que reviste la infraes-
tructura y de su extensión territorial.

Por consiguiente, y de acuerdo con lo que hemos ex-
puesto, en la medida en que las infraestructuras y 
obras a las que se refieren los apartados 2 y 3 del art. 4, 
y las disposiciones adicionales segunda y tercera de la 
Ley del ruido tienen su encuadre competencial en los 
títulos del art. 149.1.13, 20, 21 y 24 CE, que se mencio-
nan en la disposición final primera de la misma Ley, 
la referencia competencial de esa disposición podría 
reputarse constitucionalmente legítima. Ahora bien, 
ello no es suficiente para dar respuesta a la cuestión 
planteada por la Generalitat de Cataluña, pues resul-
ta necesario, además, determinar si las concretas ac-
tuaciones que se reservan al Estado presentan una tal 
vinculación con el ejercicio de aquellas competencias 
que exigen su desarrollo por el Estado, a pesar de tener 

una indudable finalidad medioambiental. Por tanto, 
hemos de examinar las actividades que, ligadas a las 
infraestructuras y obras de competencia estatal, han 
de ser realizadas por el Estado.

6. Como ya se ha expuesto anteriormente, el apartado 
2 del art. 4 atribuye al Estado la realización de las acti-
vidades del apartado 1, salvo la del párrafo c), en rela-
ción con las infraestructuras viarias, ferroviarias, ae-
roportuarias y portuarias de su competencia, mientras 
que el apartado 3 le asigna el desarrollo de la actividad 
del párrafo d) del apartado 1 en cuanto a las obras de 
interés público de competencia estatal. Veamos cuáles 
son esas actividades y si puede considerarse constitu-
cionalmente lícita su realización por el Estado.

a) El párrafo a) del apartado 1 se refiere a la «elabo-
ración, aprobación y revisión de los mapas de ruido y 
la correspondiente información al público». Los ma-
pas de ruido son instrumentos que, de acuerdo con 
el art. 15 de la Ley, tienen por finalidad permitir la 
evaluación global de la exposición a la contaminación 
acústica de una determinada zona, la realización de 
predicciones globales para la misma, así como hacer 
posible la adopción fundada de planes de acción (los 
encaminados a afrontar las cuestiones relativas al rui-
do y sus efectos) en materia de contaminación acústi-
ca y, en general, de las medidas correctoras que sean 
adecuadas (apartado 1). Los mapas han de delimitar 
su ámbito territorial, con integración de una o varias 
áreas acústicas (ámbitos territoriales delimitados por 
la Administración competente que presentan el mis-
mo objetivo de calidad acústica). Contienen informa-
ción, entre otros extremos, sobre el valor de los índi-
ces acústicos existentes o previstos en cada una de las 
áreas acústicas afectadas, valores límite y objetivos de 
calidad acústica aplicables a dichas áreas, superación 
o no de los valores límite y de los objetivos de calidad 
acústica aplicables, y número estimado de personas, 
de viviendas, de colegios y de hospitales expuestos a 
la contaminación acústica en cada área acústica (apar-
tado 2). Según el art. 14 de la Ley, han de aprobar-
se mapas de ruido correspondientes a cada uno de los 
grandes ejes viarios (cualquier carretera con un tráfico 
superior a tres millones de vehículos por año), de los 
grandes ejes ferroviarios (cualquier vía férrea con un 
tráfico superior a 30.000 trenes por año), de los gran-
des aeropuertos (los aeropuertos civiles que tengan 
más de 50.000 movimientos por año), de las aglome-
raciones (municipios con población superior a 100.000 
habitantes y con una densidad de población superior 
a la que se determine reglamentariamente), y de las 
áreas acústicas en las que se compruebe el incumpli-
miento de los correspondientes objetivos de calidad. 
Se constata, por tanto, que los mapas de ruido tienen 
un objeto muy preciso, que se concreta en aquellas in-
fraestructuras y zonas susceptibles de ocasionar altos 
niveles de contaminación, superiores a los objetivos de 
calidad acústica establecidos; tratan de evaluar y pre-
ver esa contaminación y hacer posible la adopción de 
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otros instrumentos de planificación dirigidos a afron-
tar la problemática ocasionada por la contaminación 
acústica y determinar las acciones prioritarias a rea-
lizar cuando se superen los valores límite o se incum-
plan los objetivos de calidad. También a proteger zo-
nas tranquilas en aglomeraciones y en campo abierto 
contra el aumento de la contaminación acústica, con 
determinación de las actuaciones a realizar, incluida 
la posibilidad de declarar zonas de protección acús-
tica especial (art. 23). Se trata pues de una actuación 
dirigida, en último término, a intentar paliar los efec-
tos ocasionados por la contaminación acústica que se 
genera entre otros supuestos por las infraestructuras; 
como quiera que esa actuación puede tener una inci-
dencia directa en su funcionamiento, en atención a las 
consideraciones efectuadas anteriormente, la lógica 
del orden constitucional de distribución de competen-
cias impone que la elaboración, aprobación y revisión 
de los mapas de ruido y el desarrollo de la correspon-
diente información al público en los términos del art. 
5 de la Ley, sean realizados por la Administración que 
tenga la competencia sobre la correspondiente infraes-
tructura. Por consiguiente, será el Estado en cuanto a 
las infraestructuras que menciona el art. 4.2 de la Ley, 
ya que, en caso contrario, el ejercicio de las competen-
cias medioambientales podría impedir o restringir el 
ejercicio de sus competencias. Todo ello, sin perjuicio 
de que, en atención a los principios de colaboración y 
cooperación, a la hora de llevar a cabo esa concreta 
actuación el Estado deba contar con la Administración 
autonómica competente en materia de medio ambiente 
y tomar en consideración su criterio al respecto (STC 
5/2013, FJ 6). Por lo demás, este criterio de asignación 
de la competencia en relación con la elaboración de los 
mapas de ruido ha sido asumido por el propio legisla-
dor catalán en la Ley 16/2002, de 28 de junio, de pro-
tección contra la contaminación acústica; en su art. 23 
atribuye la competencia para la elaboración de los ma-
pas estratégicos de ruido a las administraciones titula-
res de las infraestructuras que se mencionan (aglome-
raciones de más de 100.000 habitantes, grandes ejes 
viarios, grandes ejes ferroviarios, aeropuertos y puer-
tos). Por consiguiente, ha de considerarse plenamente 
constitucional la atribución de esta función al Estado.

b) El párrafo b) se refiere a la delimitación de las zonas 
de servidumbre acústica y las limitaciones derivadas 
de dicha servidumbre, norma que se ha de poner en 
conexión, en este caso, con el art. 10 de la Ley, con-
forme al cual podrán quedar gravados por servidum-
bres acústicas, que quedarán delimitadas en los mapas 
de ruido, «los sectores afectados al funcionamiento o 
desarrollo de las infraestructuras de transporte viario, 
ferroviario, aéreo, portuario o de otros equipamien-
tos públicos que se determinen reglamentariamente, 
así como los sectores de territorio situados en el en-
torno de tales infraestructuras, existentes o proyecta-
das». Estas zonas de servidumbre son definidas en el 
art. 3 de la Ley del ruido como aquellos sectores del 

territorio delimitados en los mapas de ruido, en los 
que las inmisiones podrán superar los objetivos de ca-
lidad acústica aplicables a las correspondientes áreas 
acústicas y donde se podrán establecer restricciones 
para determinados usos del suelo, actividades, insta-
laciones o edificaciones, con la finalidad de, al menos, 
cumplir los valores límites de inmisión establecidos 
para aquéllos [párrafo p)].

La STC 13/1998, de 22 de enero, FJ 8, a la que hemos 
hecho referencia ya, al analizar el entrecruzamien-
to de las competencias que ostenta el Estado en ma-
teria de obras públicas y medio ambiente, aclaró que 
la evaluación de impacto ambiental forma parte de la 
competencia sustantiva sobre la obra en lo que tiene 
de necesaria ponderación de las repercusiones sobre 
el medio ambiente para minimizar y corregir los da-
ños causados a la población y al entorno natural y cul-
tural del territorio afectado. Más recientemente, este 
Tribunal ha precisado el alcance de la competencia 
sustantiva sobre obras públicas o infraestructuras en 
relación con el establecimiento de servidumbres o li-
mitaciones de usos para los terrenos que se ven afec-
tados por ellas. La STC 245/2012, de 18 de diciembre, 
FJ 22, atendió a la finalidad de aquellas servidumbres 
y limitaciones para afirmar que la competencia estatal 
permite establecerlas cuando sirven a la protección de 
la obra pública o de los usuarios del servicio.

Partiendo de esta doctrina, cabe afirmar en este ca-
so que la competencia del Estado comprende necesa-
riamente la determinación de las limitaciones de usos 
y servidumbres en terrenos afectados por sus infraes-
tructuras cuando unos y otras están al servicio del fun-
cionamiento y desarrollo de tales infraestructuras; de 
otro modo las Comunidades Autónomas podrían difi-
cultar o impedir el ejercicio de la competencia estatal 
sobre las obras públicas de interés general.

No obstante, el art. 10 de la Ley del ruido atribuye al 
Estado la competencia para establecer servidumbres 
acústicas en sectores situados en el entorno de las in-
fraestructuras, existentes o proyectadas, que no afec-
tan en modo alguno al funcionamiento de aquellas ni 
están dirigidas a la seguridad de los usuarios, sino a 
la protección de la población y el medio ambiente. La 
servidumbre acústica no consiste propiamente en un 
gravamen real que recaiga sobre un predio privado, 
por una causa de utilidad pública o de interés social 
definida por la Ley, en beneficio de algún bien de do-
minio público o de un sujeto o colectividad. Su impo-
sición no responde a la necesidad de garantizar el de-
bido funcionamiento de las infraestructuras públicas 
la limitación que se impone trata de evitar la negati-
va repercusión de la contaminación acústica produci-
da por el desarrollo o funcionamiento de aquéllas en 
el normal desenvolvimiento de los usos, actividades, 
instalaciones o edificaciones respecto de los cuales se 
establezcan las restricciones. Esto es, más que de ver-
daderas servidumbres administrativas se trata de un 
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supuesto de excepción a la regla general de limitación 
de las inmisiones acústicas establecida para un área 
determinada; la Ley, al no poder reducir o eliminar 
estas inmisiones, opta por restringir los usos o activi-
dades que se verían perjudicados por ellas.

El Estado ha de poder ponderar los efectos que la in-
fraestructura produce sobre el entorno para estable-
cer las medidas que minimicen su impacto sobre la 
salud y el medio ambiente, entre ellas las limitaciones 
de usos. Ello acarrea ineludiblemente que las decisio-
nes de la Administración estatal con incidencia terri-
torial pueden condicionar la estrategia territorial que 
las Comunidades Autónomas pretendan llevar a cabo 
(SSTC 149/1991, de 4 de julio, FJ 1; 61/1997, de 20 de 
marzo, FJ 22, y 40/1998, de 19 de febrero, FJ 30). No 
obstante, tales limitaciones, en la medida que no sean 
necesarias para el funcionamiento y desarrollo de la 
infraestructura, deben operar como limitaciones mí-
nimas. Consecuentemente, las Comunidades Autóno-
mas podrán ampliarlas en ejercicio de sus atribuciones 
estatutarias en materia de medio ambiente en lo to-
cante a los nuevos usos y actividades en esos secto-
res siempre que estas mayores exigencias ambientales 
no perturben el funcionamiento y desarrollo de la in-
fraestructura y no impidan el ejercicio de las compe-
tencias estatales.

En consecuencia, la atribución al Estado de la compe-
tencia para «delimitar zonas de servidumbre acústica» 
y «limitaciones» derivadas de ella [art. 4.1 b)] «en rela-
ción con las infraestructuras viarias, ferroviarias, ae-
roportuarias y portuarias de competencia estatal» (art. 
4.2) no es contraria al orden constitucional de distribu-
ción de competencias y responde a los títulos mencio-
nados en la disposición final primera de la Ley.

Como lógico corolario de lo anterior, también queda 
cubierta por esos títulos la disposición adicional se-
gunda, que establece la forma en que ha de proceder 
el Estado en la delimitación de las zonas de servidum-
bre acústica, en la cual, además, se contienen fórmulas 
de cooperación y colaboración, al prever la necesidad 
de solicitar informe preceptivo de las Administracio-
nes afectadas, en general, y, de manera particular, de 
la Comunidad Autónoma afectada en relación con la 
determinación de las limitaciones de aplicación en tal 
zona y con la aprobación de los planes de acción en 
materia de contaminación acústica de competencia es-
tatal.

c) La siguiente función que se atribuye al Estado, es-
ta vez tanto en relación con las infraestructuras como 
en cuanto a las obras de interés público de su com-
petencia, es la suspensión provisional de los objetivos 
de calidad acústica aplicables en un área [párrafo d)], 
cuestión que se encuentra regulada de manera más de-
tallada en el art. 9 de la Ley. De acuerdo con este últi-
mo precepto, la suspensión provisional de los objetivos 
de calidad acústica en determinadas áreas acústicas o 
parte de ellas podrá llevarse a cabo, en primer lugar, 

con ocasión de la organización de actos de especial 
proyección oficial, cultural, religiosa o de naturaleza 
análoga. También a solicitud de los titulares de emi-
sores acústicos, por razones debidamente justificadas, 
con sometimiento a las condiciones que se estimen 
pertinentes y siempre que se acredite que las mejores 
técnicas disponibles no permiten el cumplimiento de 
los objetivos cuya suspensión se pretende, quedando 
exceptuados del régimen del precepto las situaciones 
de emergencia a que se refiere el apartado 3.

Para resolver la cuestión hay que partir de los dos con-
ceptos que se mencionan en el precepto, que son los 
objetivos de calidad acústica y las áreas. Éstas son, de 
acuerdo con la regulación de la Ley del ruido, los ám-
bitos territoriales, delimitados por la Administración 
competente, que presentan el mismo objetivo de ca-
lidad acústica. Su clasificación, que responderá a los 
usos predominantes del suelo, se realizará en función 
de los tipos que determinen las Comunidades Autóno-
mas a partir del listado mínimo que establece la Ley y 
en función de los criterios de delimitación que aprue-
be reglamentariamente el Gobierno [arts. 3 b) y 7]. Por 
su parte, los objetivos de calidad acústica son el con-
junto de requisitos que, en relación con la contamina-
ción acústica, deben cumplirse en un momento dado 
en un espacio determinado [art. 3 m)], correspondien-
do al Gobierno fijar los objetivos aplicables a los dis-
tintos tipos de áreas acústicas (art. 8.1).

Si la suspensión provisional va a afectar a los requisi-
tos que deben cumplirse en relación con la contamina-
ción en una zona territorial determinada, con la consi-
guiente superación de los índices acústicos existentes 
en las áreas de ruido, recogidos en los correspondien-
tes mapas, ello quiere decir que, tratándose de infraes-
tructuras y obras públicas estatales, que generan per se 
una importante contaminación en su desarrollo o fun-
cionamiento, según hemos señalado anteriormente, la 
suspensión o no de esos objetivos de calidad acústica 
de manera provisional ha de afectar a su actividad y, 
por tanto, al ejercicio de las competencias del Estado 
sobre las mismas. Condicionar dicha posibilidad a la 
decisión de otra Administración supondría poner en 
manos de ésta y mediatizar el legítimo ejercicio de la 
competencia estatal. Por consiguiente, resulta justifi-
cado que sea el Estado quien acuerde la suspensión 
provisional de los objetivos de calidad acústica en re-
lación con las infraestructuras y obras de interés pú-
blico de su competencia, con observancia de los pre-
supuestos contemplados al efecto en el art. 9 de la Ley.

d) La facultad establecida en el párrafo e), y que que-
daría reservada al Estado en el caso de infraestruc-
turas de su competencia, se refiere a la «elaboración, 
aprobación y revisión del plan de acción en materia de 
contaminación acústica correspondiente a cada mapa 
de ruido y la correspondiente información al público».

Los planes de acción son, según el art. 3 n) de la Ley, 
los encaminados a afrontar las cuestiones relativas al 
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ruido y sus efectos, incluida su reducción si fuere ne-
cesario. Esta definición no ofrece por sí sola suficien-
tes criterios para resolver la cuestión debatida, pero 
los arts. 22 a 24 de la Ley del ruido, que contienen 
su regulación específica, así como las previsiones de 
la Directiva 2002/49/CE, nos permiten completarla, 
ofreciendo otros parámetros que coadyuvan a dar res-
puesta a lo que se nos plantea. Por una parte, el art. 22 
pone de relieve que los planes de acción se encuentran 
vinculados a los mapas de ruido mencionados en el 
art. 14.1, pues han de referirse a los ámbitos territoria-
les de los mismos; de hecho, uno de los objetivos de los 
mapas de ruido, como ya señalamos anteriormente, es 
hacer posible la adopción de tales planes, según el art. 
15.1 c), vinculación que también resulta del art. 8 de la 
Directiva 2002/49/CE, en cuanto les asigna el mismo 
objeto que prevé el art. 7 para los mapas estratégicos 
de ruido. Por otra, entre sus objetivos se señalan los de 
afrontar globalmente las cuestiones concernientes a la 
contaminación acústica en las correspondientes áreas 
y determinar las acciones prioritarias a realizar en ca-
so de superación de los valores límite de emisión o 
inmisión o de incumplimiento de los objetivos de ca-
lidad acústica; también proteger zonas tranquilas en 
aglomeraciones y en campo abierto contra el aumento 
de la contaminación acústica, precisando las actuacio-
nes a realizar para el cumplimiento de tales objetivos 
(art. 23). Por consiguiente, dada su vinculación con los 
mapas de ruido en cuanto pueden afectarles el funcio-
namiento de las infraestructuras, por las mismas razo-
nes que expusimos en cuanto a aquéllos, la competen-
cia para la elaboración, aprobación y revisión de los 
planes de acción, así como para llevar a cabo la infor-
mación al público, debe corresponder a la Adminis-
tración que ostente la competencia en relación con las 
infraestructuras a las que se refieran; en consecuencia, 
al Estado respecto de las infraestructuras señaladas en 
el art. 4.2 que sean de su competencia. Éste es también 
el criterio seguido por la propia Ley catalana 16/2002, 
que asigna a las Administraciones titulares de las in-
fraestructuras la competencia para elaborar un plan de 
medidas para minimizar el impacto acústico cuando 
se sobrepasen los valores de atención establecidos en 
la Ley (arts. 12.3 y 38.2).

e) En consideración a idénticos motivos, resulta con-
forme con el orden constitucional de distribución de 
competencias que se atribuya al Estado la ejecución 
de las medidas previstas en el plan de acción aprobado 
por él [art. 4.1 f)].

f) El párrafo g) se refiere a la declaración de un área 
acústica como zona de protección acústica especial, 
así como a la elaboración, aprobación y ejecución del 
correspondiente plan zonal específico, extremos que 
se regulan en el art. 25 de la Ley. De acuerdo con és-
te, la declaración de zona de protección acústica espe-
cial recaerá sobre las áreas en las que se incumplan los 
objetivos aplicables de calidad, aun observándose por 
los emisores acústicos los valores límite aplicables, 

cesando el régimen aplicable a dichas zonas cuando 
desaparezcan las causas que motivaron la declaración. 
Esta conlleva la necesidad de que las Administracio-
nes públicas competentes elaboren planes zonales es-
pecíficos para la mejora acústica progresiva del medio 
ambiente en dichas zonas, hasta alcanzar los objeti-
vos de calidad que les sean de aplicación. Es impor-
tante destacar el contenido de los planes, que deben 
incluir las medidas correctoras que deban aplicarse a 
los emisores acústicos y a las vías de propagación, así 
como los responsables de su adopción, su coste econó-
mico, y, si fuera posible, un proyecto de financiación. 
En particular, entre las medidas que puede contener el 
plan establece la Ley el señalamiento de zonas en las 
que se apliquen restricciones horarias, por razón del 
tipo de actividad a las obras a realizar, de zonas o vías 
en las que no puedan circular determinadas clases de 
vehículos a motor o deban hacerlo con restricciones 
horarias o de velocidad, así como la no autorización de 
la puesta en marcha, ampliación, modificación o tras-
lado de un emisor acústico que incremente los valores 
de los índices de inmisión existentes.

A la vista del régimen que la Ley dedica a las zonas de 
protección acústica especial y, particularmente, a los 
planes zonales específicos, fácilmente se deduce, al 
relacionarlos con las infraestructuras mencionadas en 
el art. 4.2, que su implantación determinará la impo-
sición de medidas o limitaciones que afecten a su nor-
mal funcionamiento o desarrollo, de modo que si se 
reservara a la Comunidad Autónoma con competencia 
en materia de medio ambiente la declaración de las zo-
nas de protección y la elaboración de los planes zona-
les se le estaría permitiendo condicionar el ejercicio de 
la competencia estatal sobre dichas infraestructuras, 
lo que no resulta acorde con el orden constitucional 
de distribución. En consecuencia, resulta constitucio-
nalmente adecuada la reserva al Estado de la facultad 
de declarar una zona de protección acústica especial y 
elaborar el plan zonal específico en cuanto se refiera o 
afecte a infraestructuras viarias, ferroviarias, aeropor-
tuarias y portuarias de su competencia, en función de 
los títulos que ostenta sobre las mismas y que se refle-
jan en la disposición final primera de la Ley.

g) También correspondería al Estado, según el art. 
4.2, la declaración de un área acústica como zona de 
situación acústica especial, así como la adopción y 
ejecución de las correspondientes medidas correcto-
ras específicas [art. 4.1 h)]. Esta declaración se pro-
duce cuando las medidas correctoras establecidas en 
los planes zonales específicos no consiguen evitar el 
incumplimiento de los objetivos de calidad acústica, 
por lo que, reconociendo tal inviabilidad a corto plazo, 
se aplican en dicha zona medidas correctoras especí-
ficas dirigidas a que, a largo plazo, se mejore la cali-
dad acústica y, en particular, a que no se incumplan 
los objetivos correspondientes al espacio interior (art. 
26). En atención a los presupuestos y consecuencias de 
esta declaración, resulta lógico que se reserve al Esta-
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do la facultad para efectuarla y para adoptar y ejecu-
tar las medidas correctoras pertinentes cuando se trata 
de infraestructuras de su competencia, por las mismas 
razones expuestas en el apartado anterior para las zo-
nas de protección acústica especial y los planes zona-
les específicos, de cuyo fracaso trae causa la situación 
que aquí se contempla.

h) El párrafo i) del art. 4.1 de la Ley se refiere a la de-
claración de las zonas tranquilas en aglomeraciones y 
de las zonas tranquilas en campo abierto. Ambas zo-
nas se encuentran definidas en el art. 3, párrafos q) y 
r), siendo las primeras los espacios en los que no se 
supere un valor, a fijar por el Gobierno, de un deter-
minado índice acústico, y las segundas los espacios no 
perturbados por ruido procedente del tráfico, las ac-
tividades industriales o las actividades deportivo-re-
creativas. Nada más establece la Ley con respecto a 
dichas zonas, salvo la previsión del art. 23.1 c), que 
incluye entre los fines de los planes de acción la pro-
tección de unas y otras zonas tranquilas contra el au-
mento de la contaminación acústica. Estas previsiones 
pueden ser completadas con alguna determinación de 
la Directiva 2002/49/CE, que define la aglomeración 
como la porción de terreno de un territorio, delimitado 
por el Estado miembro, con más de 100.000 habitan-
tes y con una densidad de población tal que el Estado 
miembro la considera zona urbanizada [art. 3 k)]; de-
finición que se integra en la Ley del ruido a la hora de 
determinar en el art. 14.1 a) cuál ha de ser el objeto de 
los mapas de ruido.

Del conjunto de esa regulación se puede deducir que 
las zonas tranquilas en las aglomeraciones no tienen 
relación con las infraestructuras a que se refiere el art. 
4.2. Por una parte, se encuentran en un ámbito urbano, 
definido por unos determinados parámetros de pobla-
ción y de densidad, que la Ley diferencia e individua-
liza respecto de aquéllas al efecto de hacerlo objeto 
de su propio y necesario mapa de ruido. Por otra, lo 
que caracteriza a esas zonas es la no superación de 
un determinado valor de un índice acústico fijado por 
el Gobierno, valor que en la Directiva 2002/49/CE se 
identifica como «Lden» (indicador de ruido día-tarde-
noche), o indicador de ruido asociado a la molestia 
global; su existencia y delimitación se cohonesta mal 
con unas infraestructuras que, como ya hemos señala-
do anteriormente, son productoras, por naturaleza, de 
una importante contaminación acústica. A la misma 
conclusión cabe llegar, y con más razón aún, con res-
pecto a las zonas tranquilas en campo abierto, que se 
caracterizan, precisamente, por no sufrir perturbación 
alguna por ruido procedente, entre otras fuentes, del 
tráfico, debiendo entenderse que la Ley incluye en di-
cho término todo tipo de tráfico, sea viario, ferroviario 
o aéreo.

Lo que discute el recurrente es que el Estado pueda 
hacer valer sus competencias sobre las infraestructu-
ras de las que es titular para llevar a cabo las tareas 

enunciadas en las letras del art. 4.1; en este caso, la 
declaración de zonas tranquilas en aglomeraciones 
y en campo abierto [letra i)]. El punto de partida es 
que la Ley atribuye esta concreta función ejecutiva a 
las Comunidades Autónomas (art. 4.4). Ciertamen-
te, la Ley autoriza al Estado a llevar a cabo las tareas 
enunciadas en las letras del art. 4.1 [salvo la c)], pe-
ro sólo «en relación con las infraestructuras viarias, 
ferroviarias, aeroportuarias y portuarias» de su com-
petencia (art. 4.2). Ahora bien, en este caso no pue-
de verificarse lógicamente el presupuesto que autoriza 
al Estado a llevar a cabo por excepción la tarea eje-
cutiva aquí examinada. El Estado no podrá pretender 
declarar zonas tranquilas en los espacios en los que 
establezca sus propias infraestructuras porque las in-
misiones acústicas que aquellas irremediablemente 
generan son incompatibles con los bajos niveles de 
ruido que mediante aquella declaración pretende pre-
servarse, según hemos razonado ya. Cabe entender, 
consecuentemente, que la Ley impugnada ha estable-
cido con técnica legislativa ciertamente mejorable, que 
la declaración de zonas tranquilas es una competencia 
ejecutiva que corresponde a las Comunidades Autóno-
mas; competencia autonómica que, rectamente enten-
dida, no puede referirse a sectores de territorio afectos 
a infraestructuras estatales, existentes o proyectadas. 
Consecuentemente, la impugnación examinada debe 
ser también desestimada.

i) La disposición adicional tercera de la Ley deja a sal-
vo, para el caso de los aeropuertos y demás equipa-
mientos vinculados al sistema de navegación y trans-
porte aéreo, su regulación específica, y, en particular, 
la disposición adicional única de la Ley 48/1960, de 21 
de julio, de navegación aérea (en la redacción dada por 
la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de medidas fisca-
les, administrativas y del orden social), relativa a las 
servidumbres legales impuestas en razón de la navega-
ción aérea, incluidas las acústicas, al tiempo que atri-
buye la competencia para su determinación a la Admi-
nistración general del Estado, a propuesta, en su caso, 
de la Administración competente sobre el aeropuerto.

En este caso, la cuestión no puede ser abordada des-
de la competencia estatal sobre aeropuertos de inte-
rés general porque las servidumbres legales impuestas 
por razón de la navegación aérea no responden a la in-
fraestructura aeroportuaria en sí misma considerada, 
sino que están directamente relacionadas con el tráfico 
aéreo que dichas infraestructuras originan tráfico que, 
como señalamos en la STC 68/1984, de 11 de junio, 
FJ 7, incide sobre la estructuración y ordenación del 
espacio aéreo. En este sentido, la Ley de navegación 
aérea contempla las servidumbres relativas al área de 
maniobra y al espacio aéreo de aproximación (arts. 
51). Por tanto, el tema debe examinarse, especialmen-
te, desde la perspectiva de las competencias que el art. 
149.1.20 CE reserva al Estado sobre el control del es-
pacio aéreo y el tránsito y transporte aéreo. Por con-
siguiente, en la medida en que las servidumbres acús-
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ticas, al igual que las demás reguladas en la referida 
Ley, son impuestas por razón de la navegación aérea 
y responden al control del espacio aéreo y al tránsito 
aéreo, su establecimiento debe corresponder al titular 
de la competencias sobre dichas materias, esto es, el 
Estado, ya que, en caso contrario, de reservar su de-
terminación a la Administración que ostenta la com-
petencia en materia de medio ambiente, ésta estaría 
condicionando con sus decisiones el ejercicio de aque-
lla competencia estatal exclusiva del art. 149.1.20 CE, 
lo que no resulta admisible desde el punto de vista del 
orden constitucional de distribución de competencias.

Así pues, también en cuanto a esta disposición adicio-
nal tercera se encuentra justificada la invocación del art. 
149.1.20 CE que efectúa la disposición final primera.

7. El Parlamento de Cataluña también impugna la dis-
posición final primera de la Ley del ruido en la medida 
en que declara básicos los arts. 10.2, 12.1 y 3, 13 a) y 
15.3, así como la disposición adicional séptima, que 
remiten los aspectos a los que se refieren a su ulterior 
desarrollo reglamentario. No estaría justificado, a su 
juicio, pues se trata de extremos que ya están defini-
dos de forma clara en la Directiva 2002/49/CE, siendo 
absolutamente viable que se recogieran en la Ley, tal 
y como se ha hecho en la Ley catalana 16/2002, que 
incluye en diferentes anexos las ordenaciones técnicas. 
Discrepa de esta impugnación el Abogado del Estado, 
oponiendo que la demanda adolece de gran impreci-
sión en este punto y que las remisiones están justifica-
das por tratarse de cuestiones eminentemente técnicas 
o de materias que, por su carácter mudable, encuen-
tran mejor acomodo en una regulación reglamentaria.

Lo que el recurrente discute, en suma, es que todos los 
preceptos indicados remiten a una norma reglamenta-
ria el establecimiento de la normativa básica sin que, 
a su juicio, se den los requisitos fijados en la doctrina 
constitucional para que la definición de lo básico pue-
da ser deferida a una norma de tal rango, lo que, según 
se afirma en la demanda, lesiona la competencia au-
tonómica de desarrollo de lo básico. No se especifica 
en el recurso cuál sería la competencia afectada, pero 
dado que el Parlamento de Cataluña ha defendido a lo 
largo del mismo que la materia regulada por la Ley 
del ruido pertenece al ámbito del medio ambiente, la 
competencia autonómica que podría verse comprome-
tida sería la atribuida a la Generalitat de Cataluña en 
el art. 144 EAC.

Expuestos a grandes rasgos los términos del debate en 
este punto del recurso de inconstitucionalidad, debe-
mos comenzar su análisis acudiendo a nuestra doctri-
na sobre los requisitos formales de lo básico. Así, di-
jimos en la STC 131/1996, de 11 de junio, FJ 2, que 
«para garantizar la generalidad y estabilidad consus-
tanciales a las reglas básicas (STC 147/1991), éstas de-
ben establecerse mediante ley formal votada en Cor-
tes, aunque, como excepción, quepa admitir que en 
ciertas circunstancias el Gobierno pueda regular por 

Real Decreto aspectos básicos de una determinada 
materia. Estas circunstancias excepcionales se dan, 
según hemos reiterado, cuando el reglamento resulta 
‘complemento indispensable’ para asegurar el mínimo 
común denominador establecido en las normas legales 
básicas (por todas SSTC 25/1983, 32/1983, 48/1988): 
Es indispensable cuando la ley formal no resulta ins-
trumento idóneo para regular exhaustivamente todos 
los aspectos básicos, debido al ‘carácter marcadamen-
te técnico o a la naturaleza coyuntural y cambiante’ 
de los mismos (SSTC 76/1983, 787/1985, 86/1989, 
147/1991, 149/1992, entre otras), y es complemento de 
las normas legales básicas, cuando, además de ser ma-
terialmente básico, actúa como desarrollo de una ley 
que previamente ha acotado el alcance general de lo 
básico». Y, en este sentido «el Gobierno puede regular 
por vía reglamentaria materias básicas definidas como 
tales en normas de rango de ley, porque entonces su 
actuación es completiva y no delimitativa o definido-
ra de competencias (SSTC 25/1983, 32/1983, 42/1983, 
entre otras)». En esta misma línea ha afirmado es-
te Tribunal que la regulación reglamentaria de mate-
rias básicas por parte del Gobierno resultaría acorde 
con los preceptos constitucionales si, primeramente, 
cuenta con una habilitación legal, y, en segundo lu-
gar, si su rango reglamentario viniera justificado por 
tratarse de materias cuya naturaleza exigiera un tra-
tamiento para el que las normas legales resultaran in-
adecuadas por sus mismas características (entre otras, 
SSTC 184/2012, de 17 de octubre, FJ 3; 214/2013, de 
14 de noviembre, FJ 3; 25/2013, de 31 de enero, FJ 4; 
y 162/2013, de 26 de septiembre, FJ 5). Todo ello sin 
perjuicio de que, como advertimos en la STC 77/1985, 
de 27 de junio, FJ 16, «si el Gobierno, al dictar las co-
rrespondientes normas reglamentarias en virtud de esa 
remisión, extendiera su regulación a aspectos no bási-
cos o no cubiertos por la habilitación legal, que pre-
tendiera fueran de aplicación directa en el ámbito de 
las Comunidades Autónomas que hubieran asumido 
competencias de desarrollo en esta materia, estas Co-
munidades Autónomas podrían, de ser así y en cada 
caso, plantear el oportuno conflicto de competencias 
ante este Tribunal Constitucional, que debería, en ca-
da supuesto, examinar si se hubiera producido o no el 
traspaso del ámbito competencial estatal». Ahora bien, 
la mera remisión en abstracto a las normas reglamen-
tarias para regular materias básicas no tiene por qué 
suponer necesariamente que esas normas vulnerarían 
las competencias asumidas por las Comunidades Au-
tónomas, ni puede reputarse sin más inconstitucional.

Esta doctrina la hemos referido también de manera es-
pecífica a la materia medio ambiental, señalando que 
la «legislación básica» a que se refiere el art. 149.1.23 
CE habrá de estar constituida, en principio, por un 
conjunto de normas legales, aunque también resul-
ten admisibles –con carácter excepcional, sin embar-
go– las procedentes de la potestad reglamentaria que 
la Constitución encomienda al Gobierno de la Nación 
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(art. 97 CE), siempre que resulten imprescindibles y 
se justifiquen por su contenido técnico o por su carác-
ter coyuntural o estacional, circunstancial y, en suma, 
sometido a cambios o variaciones frecuentes e ines-
peradas (SSTC 102/1995, de 26 de junio, FJ 8; y STC 
306/2000, de 12 de diciembre, FJ 6).

8. La aplicación de dicha doctrina al caso que nos ocu-
pa, debe ir precedida de una consideración previa. 
Como se ha dicho, el Parlamento recurrente justifica 
la posibilidad de que la Ley del ruido hubiese regula-
do todas las cuestiones remitidas al ulterior desarro-
llo reglamentario en el dato de que tanto la Directiva 
2002/49/CE como la Ley catalana 16/2002 han esta-
blecido esas previsiones en su anexos, lo que descar-
ta el carácter técnico o coyuntural de la materia y la 
necesidad de remitir su regulación al posterior desa-
rrollo reglamentario. Sin embargo, ese argumento no 
resulta admisible porque prescinde de otros elemen-
tos que lo desproveen de la relevancia que se le quie-
re dar. Ciertamente, la Directiva 2002/49/CE recoge 
en sus anexos una serie de condiciones técnicas y re-
quisitos mínimos que deberán cumplirse, pero ello es 
consustancial a su naturaleza de acto legislativo en el 
que se establece un resultado u objetivo que los Esta-
dos miembros destinatarios están obligados a cumplir, 
pero quedando a la elección de las autoridades nacio-
nales la decisión acerca de la forma y los medios a tra-
vés de los cuales darle cumplimiento [art. 288 Tratado 
de funcionamiento de la Unión Europea (en adelante, 
TFUE)]. Ello significa que la Directiva va a ser de-
sarrollada por cada Estado destinatario y no por una 
posterior norma europea, de manera que deberá esta-
blecer en su texto todas aquellas determinaciones que 
se consideren necesarias para la consecución del ob-
jetivo a alcanzar, sin perjuicio de que se puedan dele-
gar en la Comisión los poderes para adoptar actos no 
legislativos de alcance general que completen o modi-
fiquen determinados elementos no esenciales del acto 
legislativo (art. 290.1 TFUE). No hay aquí, por tan-
to, un esquema similar al existente en nuestro orde-
namiento que permite regular una materia a través del 
binomio ley-reglamento de desarrollo.

Pues bien, en este caso, la Directiva reseñada ha reco-
gido en sus anexos I a V un buen número de cuestio-
nes técnicas (el anexo VI se refiere a la información 
que debe comunicarse a la Comisión) que deberán ser 
observadas por los Estados miembros al trasponerla, 
pero, al mismo tiempo, conscientes las autoridades eu-
ropeas de la naturaleza esencialmente técnica y mu-
dable de buena parte de su contenido, ha autorizado a 
la Comisión, en el art. 12 de la Directiva, a adaptar al 
progreso técnico y científico el punto 3 del anexo I y 
los anexos II y III.

En todo caso, el contenido de la Directiva no condi-
ciona el modo de trasposición de la misma en el or-
den interno, que deberá realizarse de acuerdo con el 
régimen constitucional y estatutario de distribución de 

competencias (por todas, STC 33/2005, de 17 de fe-
brero, FJ 3) y a través de los instrumentos normativos 
que ofrezca el ordenamiento jurídico interno; esto que 
implica no sólo la posibilidad de acudir al ejercicio de 
la potestad legislativa atribuida a las Cortes Generales 
(art. 66.2 CE), sino, también, al ejercicio de la potes-
tad reglamentaria que el art. 97 CE reconoce al Go-
bierno de la Nación, siempre que fuera necesaria como 
complemento de la regulación legal. La propia norma-
tiva europea no es ajena esta realidad y, así, el art. 14.1 
de la Directiva 2002/49/CE dispone que los Estados 
miembros «pondrán en vigor las disposiciones lega-
les, reglamentarias y administrativas necesarias para 
dar cumplimiento a lo establecido en la presente Di-
rectiva».

Por otra parte, si bien es cierto que la Ley de la Comu-
nidad Autónoma de Cataluña 16/2002 recoge en sus 
anexos un buen número de determinaciones técnicas, 
no lo es menos que la propia Ley degrada el rango de 
esas previsiones en su disposición final primera al ha-
bilitar al Gobierno para adaptar los indicados anexos a 
los requerimientos de carácter medioambiental o téc-
nico que lo justifiquen, y a los que sean aplicables co-
mo consecuencia de la normativa comunitaria sobre 
evaluación y gestión del ruido ambiental. Esto es, el 
propio Parlamento recurrente reconoce en dicha Ley 
el carácter cambiante de los aspectos recogidos en los 
anexos, motivo por el que autoriza al Gobierno a adap-
tarlos, con objeto de no tener que modificar la Ley, con 
todo el procedimiento legislativo que ello conlleva, ca-
da vez que se produzca una variación en esos aspec-
tos técnicos, sea por la alteración de las circunstancias 
medioambientales, sea por los avances de la técnica 
o por la modificación de la normativa europea en la 
materia. De hecho, el Gobierno de la Generalitat de 
Cataluña ya ha hecho uso de esa habilitación, a través 
del Decreto 176/2009, de 10 de noviembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de la Ley 16/2002, de 28 de 
junio, y se adaptan sus anexos.

En consecuencia, el ejemplo de la Ley catalana 16/2002 
que, en la práctica, conduce al mismo resultado final 
de habilitación a la regulación reglamentaria que el 
sistema adoptado por la Ley del ruido, sólo serviría 
para situar el debate en el marco de la técnica legisla-
tiva, en orden a dilucidar cuál de las dos opciones re-
sulta más adecuada. Sin embargo, no es ese un debate 
que corresponda ventilar a este Tribunal, pues, como 
hemos afirmado reiteradamente, «el juicio de cons-
titucionalidad no lo es de técnica legislativa», razón 
por la cual no «corresponde a la jurisdicción consti-
tucional pronunciarse sobre la perfección técnica de 
las leyes», habida cuenta de que «el control jurisdic-
cional de la ley nada tiene que ver con su depuración 
técnica» (SSTC 136/2011, de 13 de septiembre, FJ 9, 
y 102/2012, de 8 de mayo, FJ 2). Por tal razón, debe-
remos limitarnos a examinar la cuestión dentro de los 
estrictos cánones constitucionales que hemos dejado 
establecidos en el fundamento anterior.
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9. Abordando ya el examen de los distintos preceptos 
en los que, según entiende el recurrente, no se encuen-
tra justificada la remisión al reglamento para la regu-
lación contemplada en los mismos, debemos iniciar 
nuestra labor con el estudio del contenido del art. 10.2 
de la Ley. Este precepto defiere al Gobierno el estable-
cimiento de los criterios técnicos que han de servir pa-
ra medir o calcular el ruido a efectos de la delimitación 
de las zonas de servidumbre acústica en los correspon-
dientes mapas de ruido. Se trata, con toda evidencia, 
de un aspecto eminentemente técnico, cuya determi-
nación exhaustiva en la Ley no resulta idónea, por lo 
que ha de estimarse constitucionalmente aceptable su 
remisión a una ulterior regulación reglamentaria.

A la misma conclusión se ha de llegar en cuanto al art. 
12.1, según el cual el Gobierno deberá determinar los 
valores límite de emisión y de inmisión de los diferen-
tes emisores acústicos, previendo, además, que pueda 
reducirlos cuando se produzcan importantes cambios 
en las mejoras técnicas disponibles que lo hagan po-
sible. Hay que tener presente en este caso no sólo el 
carácter técnico de la regulación sino, además, el am-
plio elenco de hasta doce tipos de emisores acústicos 
que se establece en el apartado 2 (ampliable a otros, 
según el apartado 3), respecto de cada uno de los cua-
les habrán de establecerse esos valores límite de emi-
sión e inmisión, susceptibles de ser modificados, como 
el propio precepto reconoce, lo que ha de dar lugar a 
una prolija regulación, que puede sufrir alteraciones 
en función de la evolución tecnológica, lo que la con-
vierte en objeto más propio de una norma reglamenta-
ria que de la Ley.

También hemos de considerar justificada la habilita-
ción al Gobierno por parte del art. 12.3 para establecer 
valores límite aplicables a otras actividades, compor-
tamientos y productos no contemplados en el apartado 
2. La Ley establece un listado con los principales gru-
pos de emisores acústicos, pero no es una relación que 
constituya un numerus clausus, ya que el legislador es-
tatal reconoce que pueden surgir otras situaciones o 
actividades no contempladas en esa lista que pueda ser 
preciso reglar por su incidencia sobre la contamina-
ción acústica, imponiéndoles unos valores límite, de 
suerte que resultaría desproporcionado tener que mo-
dificar la Ley cada vez que se pusiera de manifiesto 
la necesidad de contemplar otros posibles emisores 
acústicos no incluidos en la relación legalmente esta-
blecida. Por ello, en este caso resulta imprescindible la 
colaboración del reglamento para completar las deter-
minaciones de la Ley.

Si resulta constitucionalmente lícita la remisión al Go-
bierno para la determinación de los valores límite de 
inmisión y emisión, también habrá de serlo la habili-
tación que contempla el art. 13 a) para regular regla-
mentariamente los métodos de evaluación en orden a 
determinar tales valores, que constituye una cuestión 
de estricta índole técnica.

Discute igualmente el Parlamento de Cataluña la re-
misión al Gobierno en el art. 15.3 de la potestad para 
completar la regulación de los mapas de ruido, deter-
minando sus tipos, su contenido mínimo, su formato 
y las formas de publicidad. En este caso, la Ley esta-
blece unas normas en cuanto a los tipos de mapas de 
ruido por referencia a su objeto (art. 14), sus fines y el 
contenido indispensable que la Ley les asigna (art. 15.1 
y 2), así como en relación con su vigencia (art. 16); no 
sólo existe una habilitación legal, sino, además, unas 
pautas o criterios mínimos a través de los cuales se fija 
un marco legal preciso al que se habrá de sujetar el de-
sarrollo reglamentario y que resulta indisponible para 
el mismo. Teniendo en cuenta el marcado carácter téc-
nico de la cuestión y las variadas determinaciones que 
puede precisar cada uno de los distintos mapas de rui-
do, no parece que se pueda exigir constitucionalmente 
a la Ley en este caso que incluya un régimen acaba-
do y completo en el que queden perfilados todos los 
detalles de la regulación de los mencionados mapas, 
siendo suficiente con el establecimiento de las condi-
ciones esenciales que deban ser observadas de manera 
inexcusable por la norma reglamentaria que se dicte al 
amparo de la remisión contenida en el art. 15.3, por lo 
que hemos de entender que éste cumple con la función 
que le está asignada.

La última remisión al reglamento que discute el Par-
lamento de Cataluña es la contenida en la disposición 
adicional séptima, conforme a la cual el Gobierno po-
drá exigir reglamentariamente que la instalación o co-
mercialización de determinados emisores acústicos se 
acompañe de información suficiente sobre los índices 
de emisión, información que también se determina-
rá reglamentariamente. Entiende el recurrente que la 
redacción de la disposición no es lo suficientemente 
precisa como para conocer cuál será el alcance de lo 
básico, lo que produce una indeterminación excesiva 
de aspectos que tienen esa calificación. Sin embar-
go, más allá de esa exigencia de mayor detalle en la 
regulación legal, no expresa el recurrente qué aspec-
tos de la regulación deberían quedar reservados a la 
Ley para asegurar la admisible intervención del nor-
mador reglamentario en la determinación de las bases, 
de acuerdo con nuestra doctrina [STC 160/2013, de 26 
de septiembre, FJ 7 b)]. Parece preocuparle más el uso 
que pueda hacer el Gobierno de esa habilitación para 
llevar a cabo el correspondiente desarrollo reglamen-
tario, lo que otorga a la impugnación carácter preven-
tivo que se encuentra vedado por nuestra doctrina (por 
todas, STC 214/2012, de 14 de noviembre, FJ 8). Na-
da impide que, si el Gobierno, al dictar las correspon-
dientes normas reglamentarias en virtud de esa remi-
sión, extendiera su regulación a aspectos no básicos, 
pudiera plantearse el oportuno conflicto de competen-
cias a fin de examinar si se hubiera producido o no la 
extralimitación en el ámbito competencial estatal.

En todo caso, podemos señalar que la cuestión remi-
tida a la determinación del Gobierno presenta un evi-
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dente carácter técnico, que permite exceptuar la exi-
gencia de rango legal que, como regla general, deben 
cumplir las normas básicas que rijan en una determi-
nada materia. No es discutible que la concreción de 
todos y cada uno de los emisores acústicos que por 
sus índices de emisión deban ir acompañados de in-
formación suficiente sobre dichos índices, bien sea en 
los procesos de comercialización bien en los de insta-
lación, así como de los aspectos sobre los que en cada 
caso haya de extenderse esa información, hacen vir-
tualmente imposible una determinación ex lege cum-
plida tanto de los emisores que deban sujetarse a esa 
necesidad de información al público como de los re-
quisitos básicos que debe satisfacer tal información, 
previsión que, por lo demás, no es sino un trasunto de 
la necesidad de prestar información al público sobre 
la contaminación acústica, que se regula en el art. 5 
de la Ley.

Por consiguiente, de acuerdo con lo expuesto en es-
te fundamento, debe ser rechazada en su conjunto la 
impugnación de la disposición final primera de la Ley 
del ruido fundada en la declaración como básicos de 
los arts. 10.2, 12.1 y 3, 13 a) y 15.3, así como la dispo-
sición adicional séptima, que efectúan remisiones a la 
ulterior regulación reglamentaria.

Fallo

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitu-
cional, por la autoridad que le confiere la Constitución 
de la Nación Española,

Ha decidido

Desestimar el recurso de inconstitucionalidad núm. 
965-2004, promovido por el Parlamento de Cataluña.

Publíquese esta Sentencia en el Boletín Oficial del Es-
tado.

Dada en Madrid, a siete de octubre de dos mil catorce.

Votos particulares

Voto particular que formulan la Magistrada 
doña Adela Asua Batarrita y el Magistrado 
don Luis Ignacio Ortega Álvarez respecto 
de la Sentencia dictada en el recurso 
de inconstitucionalidad núm. 965-2004

En ejercicio de la facultad que nos confiere el art. 90.2 
de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y con 
pleno respeto a la opinión de la mayoría del Pleno, 
expresamos nuestra discrepancia con una parte de la 
fundamentación jurídica de la Sentencia y, en conse-
cuencia, con el fallo.

Nuestra discrepancia se ciñe a la conclusión que sien-
ta la Sentencia en el fundamento jurídico 6 b) sobre 
la conformidad con la Constitución de la competencia 

estatal para la «delimitación de las zonas de servidum-
bre acústica y las limitaciones derivadas de dicha ser-
vidumbre» en «los sectores de territorio situados en el 
entorno de [las] infraestructuras [de transporte viario, 
ferroviario, aéreo, portuario u otras que se determinen 
reglamentariamente], existentes o proyectadas» [art. 
4.1 b) en conexión con el art. 10.1, de la Ley 37/2003, 
de 17 de noviembre, del ruido].

A nuestro juicio, la Sentencia no contiene una funda-
mentación adecuada de por qué el Estado puede asu-
mir competencias ejecutivas para la determinación de 
servidumbres acústicas en el entorno de las infraes-
tructuras de competencia estatal, cuando la competen-
cia a tal efecto corresponde, según el bloque de cons-
titucionalidad y como reconoce la propia Sentencia, 
a la Comunidad Autónoma recurrente. En efecto, la 
Sentencia no niega que la Comunidad Autónoma recu-
rrente sea competente para realizar esa determinación 
dentro de su territorio en virtud de sus competencias 
en materia de medio ambiente (art. 144.1 del Estatu-
to de Autonomía de Cataluña). Sin embargo, trata de 
justificar que el Estado también puede hacerlo a partir 
de sus competencias sectoriales en materia de infraes-
tructuras. A continuación examinamos los argumen-
tos de que se sirve a tal fin la Sentencia y exponemos 
las razones por las que no los compartimos.

1. La Sentencia de la que discrepamos cita la doctrina 
de la STC 13/1998, relativa a la declaración de impac-
to ambiental, y la STC 245/2012, relativa a la Ley del 
sector ferroviario y, a partir de ambas, afirma lo si-
guiente: «El Estado ha de poder ponderar los efectos 
que la infraestructura produce sobre el entorno para 
establecer las medidas que minimicen su impacto so-
bre la salud y el medio ambiente, entre ellas las limi-
taciones de usos. Ello acarrea ineludiblemente que las 
decisiones de la Administración estatal con incidencia 
territorial pueden condicionar la estrategia territorial 
que las Comunidades Autónomas pretendan llevar a 
cabo (SSTC 149/1991, de 4 de julio, FJ 1; 40/1998, de 
19 de febrero, FJ 30; y 61/1997, de 20 de marzo, FJ 22). 
No obstante, tales limitaciones, en la medida que no 
sean necesarias para el funcionamiento y desarrollo 
de la infraestructura, deben operar como limitaciones 
mínimas. Consecuentemente, las Comunidades Autó-
nomas podrán ampliarlas en ejercicio de sus atribucio-
nes estatutarias en materia de medio ambiente en lo 
tocante a los nuevos usos y actividades en esos secto-
res siempre que estas mayores exigencias ambientales 
no perturben el funcionamiento y desarrollo de la in-
fraestructura y no impidan el ejercicio de las compe-
tencias estatales».

2. En nuestra opinión, el argumento no es convincente. 
Puede servir para justificar la competencia normativa 
del Estado «para establecer las medidas que minimi-
cen su impacto sobre la salud y el medio ambiente, 
entre ellas las limitaciones de usos», pero no para jus-
tificar la asunción de competencias ejecutivas en casos 
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concretos, las cuales únicamente podrían encontrar 
fundamento en los títulos competenciales relaciona-
dos con la infraestructura de que se trate.

En segundo lugar, la doctrina constitucional que invo-
ca la Sentencia no apoya la conclusión que pretende 
extraerse. La STC 13/1998 atribuyó al Estado la com-
petencia de aprobación de la declaración de impacto 
ambiental de las infraestructuras de su competencia, 
considerando que esa aprobación determinaba la via-
bilidad y las condiciones de realización de la infraes-
tructura (esto es, si la infraestructura podría existir y 
en qué términos), lo que justificaba la prevalencia de 
la competencia sectorial estatal. Por su parte, la STC 
245/2012 reconoció la prevalencia de las competen-
cias estatales, pero solamente en los casos en que la 
imposición de servidumbres esté directamente relacio-
nada con el funcionamiento de la infraestructura.

En suma, la Sentencia extiende la doctrina sobre la 
prevalencia sectorial estatal apreciada en la STC 
245/2012 a un caso en el que no concurre el presu-
puesto de hecho de aquella doctrina: que la imposición 
de limitaciones de usos, actividades, instalaciones o 
edificaciones tengan que ver directamente con el de-
sarrollo o el funcionamiento de la infraestructura. En 
la norma impugnada no se trata de condicionar el sí y 
el cómo de una infraestructura de titularidad estatal 
(como fue el caso de la declaración de impacto am-
biental resuelto por la STC 13/1998) ni de afectar a su 
funcionamiento o desarrollo (caso resuelto en la STC 
245/2012), sino de decisiones ejecutivas del Estado 
que –según la propia Sentencia– imponen limitaciones 
sobre «sectores situados en el entorno de las infraes-
tructuras, existentes o proyectadas, que no afectan en 
modo alguno al funcionamiento de aquellas ni están 
dirigidas a la seguridad de los usuarios, sino a la pro-
tección de la población y el medio ambiente».

Así pues, si se descarta la pertinencia de la invocación 
de la STC 245/2012, tal como acabamos de explicar, la 
única fundamentación de la competencia estatal que 
queda en la Sentencia emerge con nitidez en las cinco 
palabras con las que comienza su razonamiento: «El 
Estado ha de poder». Habrá quien, desde una perspec-

tiva psicoanalítica, contemple esas palabras como un 
desliz freudiano.

En tercer lugar, la construcción que se desprende de 
la Sentencia tampoco es admisible desde otro punto 
de vista. Según la Sentencia, la determinación estatal 
de las zonas de servidumbre acústica constituyen li-
mitaciones mínimas que pueden ser ampliadas por las 
Comunidades Autónomas «en ejercicio de sus atribu-
ciones estatutarias en materia de medio ambiente en lo 
tocante a los nuevos usos y actividades en esos secto-
res siempre que estas mayores exigencias ambientales 
no perturben el funcionamiento y desarrollo de la in-
fraestructura y no impidan el ejercicio de las compe-
tencias estatales». La Sentencia de la que discrepamos 
parece desconocer que se trata de competencias ejecu-
tivas, no normativas, respecto a cuyo ejercicio nuestra 
doctrina nunca ha efectuado la diferenciación compe-
tencial que se pretende, entre actos ejecutivos «de li-
mitación o protección mínima», por un lado, y actos 
ejecutivos «de limitación o protección adicional», por 
otro.

Finalmente, la aparente preservación de la compe-
tencia ejecutiva autonómica no es tal ya que, acto se-
guido, la Sentencia supedita esa competencia a una 
condición, la no perturbación del funcionamiento y 
desarrollo de la infraestructura, que, en rigor no es 
predicable de los terrenos situados en el entorno de la 
infraestructura y que, por tanto, no podemos prever 
qué impacto efectivo pueda tener en el alcance de la 
competencia autonómica.

3. En definitiva, la Sentencia aporta un nuevo cons-
treñimiento de las competencias ejecutivas autonómi-
cas, que se añade a otros pronunciamientos recientes, 
los cuales, si no se corrigen, terminarán redundando 
en una erosión del sistema de distribución competen-
cial establecido por la Constitución. Por ello, quere-
mos expresar nuestra preocupación por la merma de 
rigor jurídico que se viene manifestando en los últi-
mos tiempos en nuestra doctrina al resolver cuestiones 
competenciales.

Madrid, a nueve de octubre de dos mil catorce.
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Vist i plau 
El síndic major 


Jaume Amat i Reyero 


 
MANEL RODRÍGUEZ TIÓ, secretari general de la Sindicatura de Comptes de Catalunya,  
 
C E R T I F I C O: 
 
Que a Barcelona, el dia 9 de setembre del 2014, reunit el Ple de la Sindicatura de 
Comptes, sota la presidència del síndic major, l. Sr. Jaume Amat i Reyero, amb l’assis-
tència dels síndics Sr. Andreu Morillas Antolín, Sr. Jordi Pons i Novell, H. Sr. Joan-Ignasi 
Puigdollers i Noblom, i Sra. Maria Àngels Servat i Pàmies, actuant-hi com a secretari el 
secretari general de la Sindicatura, Sr. Manel Rodríguez Tió, i com a ponent el síndic H. 
Sr. Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom, amb deliberació prèvia s’acorda aprovar l’informe de 
fiscalització 21/2014, relatiu als saldos de dubtós cobrament corresponents al 31 de 
desembre del 2011 en municipis de més de 100.000 habitants. 
 
I, perquè així consti i tingui els efectes que corresponguin, signo aquest certificat, amb el 
vistiplau del síndic major. 
 
Barcelona, 26 de setembre de 2014 
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ABREVIACIONS 



ATS Agència Tributària de Sabadell 
IAE Impost sobre activitats econòmiques 
IBI Impost sobre béns immobles 
ICAL Instrucció del model normal de comptabilitat local, aprovada mitjançant l’Ordre 


(Ministeri d’Economia i Hisenda) del 23 de novembre del 2004 
IMH Institut Municipal d’Hisenda 
IVTM Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
OGT Organisme de Gestió Tributària 
RPL Reglament pressupostari local, aprovat pel Reial decret 500/1990, del 20 d’abril, 


que desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei reguladora de les hi
sendes locals, en matèria de pressupostos 
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1. INTRODUCCIÓ 


1.1. INTRODUCCIÓ A L’INFORME 


1.1.1. Origen, objecte i finalitat 


De conformitat amb la normativa vigent, la Sindicatura de Comptes de Catalunya emet 
aquest informe de fiscalització relatiu als deu municipis de Catalunya amb una població 
superior a 100.000 habitants, segons el padró municipal de l’any 2011. 


La fiscalització practicada ha tingut el seu origen en la iniciativa de la Sindicatura, 
reflectida en el Programa anual d’activitats vigent aprovat pel Ple de la institució. 


L’objecte del treball ha estat la fiscalització dels criteris emprats pels ajuntaments dels deu 
municipis inclosos en el tram de població indicat, per determinar l’import consignat en 
l’epígraf Saldos de dubtós cobrament del respectiu Estat del romanent de tresoreria 
corresponent al 31 de desembre del 2011. 


La finalitat ha estat comprovar que aquests criteris s’adeqüen al que s’estableix en la 
normativa, que són raonables i que la seva aplicació ha estat uniforme en el temps. En cas 
que no hagi estat així, s’ha volgut verificar que els canvis dels criteris utilitzats han estat 
justificats d’acord amb una anàlisi feta per l’ajuntament que posi de manifest la millora en 
l’estimació dels saldos de dubtós cobrament, en haver-la adaptat a la realitat del moment 
respecte a la morositat dels deutes. 


Tot i que l’objecte d’aquest treball fa referència a l’estimació feta pels ajuntaments per als 
saldos de dubtós cobrament corresponents al 31 de desembre del 2011, per la naturalesa 
de les comprovacions que s’havien d’efectuar s’han utilitzat dades dels ajuntaments 
referides als exercicis que van del 2007 al 2011, ambdós inclosos. 


L’abast de la fiscalització té un caràcter limitat als aspectes esmentats en els paràgrafs 
anteriors. Per tant, les conclusions de l’informe no poden utilitzar-se fora d’aquest context, 
ni extrapolar-se a la resta de l’activitat comptable desenvolupada pels ajuntaments durant 
el període examinat. 


En les conclusions del treball es fan constar tant les observacions pels incompliments i les 
anomalies detectades en el decurs del treball com les recomanacions i mesures a 
emprendre per millorar la gestió comptable. 


1.1.2. Metodologia 


El treball de fiscalització s’ha realitzat d’acord amb els principis i normes d’auditoria del 
sector públic generalment acceptades i ha inclòs totes aquelles proves que s’han consi
derat necessàries per poder expressar les conclusions d’aquest informe. 
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Per descriure els criteris emprats pels ajuntaments objecte de fiscalització per quantificar 
l’estimació dels saldos de dubtós cobrament i fer l’anàlisi dels imports quantificats, s’ha 
desglossat l’import de l’estimació determinada per cada un d’ells en els dos components 
següents –atenint-se al mètode d’estimació més adequat d’acord amb la naturalesa dels 
saldos pendents de cobrament a què pot fer referència: 


•	 La part de l’estimació referida als saldos pressupostaris provinents dels capítols 1, 2 i 3, 
tributs i altres ingressos de dret públic, que és la més significativa, i per a la qual 
s’utilitza generalment el sistema d’estimació global basant-se en percentatges. 


•	 La part de l’estimació referida a la resta dels saldos pendents –desglossada alhora 
entre la part corresponent als saldos pressupostaris provinents d’altres capítols i, si 
s’escau, la part relativa als saldos de naturalesa no pressupostària–, la quantificació de 
la qual s’efectua, principalment, de manera individualitzada. 


En relació amb els criteris emprats pels ajuntaments per quantificar l’estimació, el treball 
s’ha centrat en l’anàlisi i verificació dels aspectes següents: 


•	 Existència de criteris aprovats pel Ple de l’ajuntament respectiu 


•	 Raonabilitat dels criteris emprats 


•	 Correcció en la quantificació de l’estimació 


•	 Uniformitat en l’aplicació dels criteris 


Un cop homogeneïtzades les dades d’acord amb el desglossament indicat i pel que fa a la 
part de l’estimació referida als saldos pendents per tributs i altres ingressos de dret públic, 
s’ha fet una anàlisi comparativa de l’import quantificat per cada ajuntament corresponent al 
31 de desembre del 2011 i els dos imports, determinats per aquesta Sindicatura i referits a 
la mateixa data, següents: 


•	 L’import calculat en funció del grau de cobrament mitjà del període 2007-2011 del 
respectiu ajuntament –criteri considerat per la Sindicatura com el més adient tenint en 
compte la informació de què disposa. 


•	 L’import calculat en funció de la mitjana del grau de cobrament mitjà del període 
2007-2011 dels ajuntaments analitzats. 


L’anàlisi comparativa de la quantificació efectuada per l’ajuntament amb els dos imports 
calculats per la Sindicatura té únicament la finalitat de plasmar l’efecte quantitatiu que es 
produeix en l’estimació corresponent al 31 de desembre del 2011, sota el supòsit que tots 
els ajuntaments l’haguessin calculat emprant el mateix mètode, en el primer cas, i el mateix 
escalat de percentatges, en el segon. 
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1.2. INTRODUCCIÓ ALS ENS FISCALITZATS 


1.2.1. Relació d’ajuntaments objecte de fiscalització 


Com s’ha indicat al començament de l’informe, l’abast de la fiscalització s’ha centrat en els 
deu municipis de Catalunya que tenien una població superior a 100.000 habitants, segons 
el padró municipal de l’any 2011, i en l’estimació que aquests ajuntaments van efectuar per 
determinar l’import consignat en l’epígraf Saldos de dubtós cobrament del respectiu Estat 
del romanent de tresoreria corresponent al 31 de desembre del 2011. 


En el quadre que es mostra a continuació es detallen els ajuntaments analitzats –per ordre 
decreixent segons la població del municipi–, els saldos pressupostaris pendents de 
cobrament el 31 de desembre del 2011, desglossats entre els provinents dels capítols 
d’ingressos 1, 2 i 3, referits a tributs i altres ingressos de dret públic, i els provinents dels 
altres capítols d’ingressos, i l’import de l’epígraf Saldos de dubtós cobrament a la mateixa 
data consignat en l’Estat del romanent de tresoreria. 


Així mateix, com una primera aproximació per poder fer la comparació entre els ajun
taments, en el quadre s’ha reflectit també el percentatge que representa l’import calculat 
pels ajuntaments per als saldos de dubtós cobrament respecte dels saldos pressupostaris 
pendents de cobrament totals. 


Quadre 1. Ajuntaments inclosos en la fiscalització 


Ajuntament 
Població 


2011 


Drets pressupostaris pendents de cobrament el 
31.12.2011* 


Estimació dels 
saldos de 


dubtós 
cobrament el 


31.12.2011 


Percentatge 
de dubtós 


cobrament 
sobre el total 


% 
Provinents dels 
capítols 1, 2 i 3 


Provinents 
d’altres capítols Total 


Barcelona 


L’Hospitalet de Llobregat 


Badalona


Terrassa


Sabadell


Lleida


Tarragona


Mataró


Santa Coloma de Gramenet 


Reus


1.615.448 


256.065 


 219.786 


 213.697 


 207.721 


 138.416 


 134.085 


 123.868 


120.824 


 106.709 


567.156.893 


24.756.207 


53.211.722 


29.863.391 


40.520.833 


47.247.501 


36.187.291 


22.701.969 


19.034.571 


20.748.234 


194.311.885 


44.321.748 


27.472.866 


21.383.643 


37.356.245 


27.402.075 


10.999.025 


18.653.553 


28.618.851 


18.390.419 


761.468.778 


69.077.955 


80.684.588 


51.247.034 


77.877.078 


74.649.576 


47.186.316 


41.355.523 


47.653.422 


39.138.653 


389.963.750 


4.715.663 


21.896.463 


16.066.362 


8.207.255 


22.415.277 


8.088.708 


13.477.908 


10.997.638 


6.704.471 


51 


7 


27 


31 


11 


30 


17 


33 


23 


17 


Imports en euros, arrodonits. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del respectiu Compte general de l’exercici 2011 facilitat pels ajuntaments.

* No s’han inclòs els saldos deutors d’operacions no pressupostàries atès que al tancament de l’exercici 2011 cap dels 
ajuntaments els va considerar en l’estimació dels saldos de dubtós cobrament. 
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1.2.2. Organització dels ajuntaments 


Pel que fa a l’organització municipal amb relació a la gestió i la recaptació dels tributs i 
altres ingressos de dret públic, el 31 de desembre del 2011 set dels deu ajuntaments efec
tuaven aquestes tasques amb mitjans propis, si bé dos d’ells, Barcelona i Sabadell, les 
feien a través d’un organisme autònom dependent. Els tres ajuntaments restants –Tarrago
na, Mataró i Santa Coloma de Gramenet– havien delegat alguna de les funcions indicades, 
en l’organisme autònom de recaptació de la diputació respectiva.1 


1.2.3. Informació objecte d’examen 


La informació analitzada ha estat, per a cada ajuntament, la documentació sol·licitada 
específicament amb relació als aspectes objecte de fiscalització així com la continguda en 
el Compte general dels cinc exercicis inclosos en el període que va del 2007 al 2011, en la 
part que afecta la matèria indicada. 


2. FISCALITZACIÓ REALITZADA 


L’import consignat en l’epígraf Saldos de dubtós cobrament2 de l’Estat del romanent de 
tresoreria al tancament de l’exercici és una magnitud de gran rellevància, atès que incideix 
directament i de manera decisiva en la fixació del Romanent de tresoreria per a despeses 
generals. Per aquest motiu, la correcta quantificació de l’estimació així com la uniformitat 
entre exercicis dels criteris de valoració aplicats adquireixen una especial consideració. 


L’obligació dels ens locals de quantificar i comptabilitzar en els comptes i estats corres
ponents una estimació dels saldos de dubtós cobrament està prevista de manera expressa 
en diversos textos normatius, els quals, pel que fa als diferents aspectes a considerar so
bre aquesta qüestió, estableixen el següent: 


•	 El romanent de tresoreria s’ha de quantificar un cop deduïts els drets pendents de co
brament considerats de difícil o impossible recaptació. La determinació de la quantia 
d’aquests drets es pot fer de manera individualitzada o bé mitjançant la fixació d’un per
centatge a un tant alçat, tenint en compte l’antiguitat dels deutes, l’import i la seva na
turalesa, els percentatges de recaptació tant en període voluntari com en via executiva i 
altres criteris de valoració que, de manera ponderada, estableixi l’entitat local –article 


1. En l’exercici 2012 l’Ajuntament de Badalona va delegar també la gestió i la recaptació dels seus tributs i 
altres ingressos de dret públic en l’organisme de la Diputació de Barcelona. 


2. L’import consignat en l’epígraf Saldos de dubtós cobrament de l’Estat del romanent de tresoreria pot ser 
inferior al saldo reflectit en el compte Provisió per a insolvències del Balanç, el qual també ha d’incloure, si s’es
cau, la provisió referida a aquells saldos de deutors que no s’inclouen en l’Estat del romanent de tresoreria. 
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103 del Reial decret 500/1990, del 20 d’abril, que desenvolupa el capítol primer del títol 
sisè de la Llei reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos (RPL).3 


•	 L’òrgan competent per determinar els criteris per fer la quantificació en qüestió és el Ple 
de la corporació, a proposta de la Intervenció o de l’òrgan de l’entitat que tingui 
atribuïda la funció de comptabilitat –regla 7 de la Instrucció del model normal de 
comptabilitat local, aprovada mitjançant l’Ordre (Ministeri d’Economia i Hisenda) del 23 
de novembre del 2004 (ICAL), aplicable als municipis de més de 5.000 habitants. 


En el quadre següent es mostra un resum dels acords que, si s’esqueia, van prendre els 
deu ajuntaments –mitjançant acords del Ple o bé mitjançant una altra reglamentació 
interna– amb relació al mètode i als criteris fixats per determinar la quantia dels saldos 
deutors de dubtós cobrament al tancament dels cinc exercicis inclosos en el període 
2007-2011: 


Quadre 2. Aprovació del mètode i dels criteris per fer la quantificació dels saldos de dubtós cobrament 


Ajuntament Tipus d’acord Període de vigència fins al 31.12.2011 


Barcelona 


L’Hospitalet de Llobregat 


Badalona 


Terrassa 


Sabadell 


Lleida 


Tarragona 


Mataró 


Santa Coloma de Gramenet 


Reus 


No n’hi ha 


Acord explícit del Ple del 3.7.1998 


En les Bases d’execució del pressupost 


En les Bases d’execució del pressupost 


No n’hi ha 


No n’hi ha 


En les Bases d’execució del pressupost 


No n’hi ha * 


En les Bases d’execució del pressupost 


No n’hi ha 


-


A partir de l’exercici 1998 


Anual per als exercicis 2009, 2010 i 2011 


Anual per als exercicis 2010 i 2011 


-


-


Anual per als exercicis del 2007 al 2011 


-


Anual per als exercicis del 2008 al 2011 


-


Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pels ajuntaments. 
* Encara que en les Bases d’execució del pressupost s’esmenta la normativa d’aplicació (article 103 del RPL), no s’es
pecifica cap criteri concret. 


3. La Llei 27/2013, del 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, va incorporar 
en el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, del 5 de 
març, l’article 193 bis, titulat Drets de recaptació difícil o impossible, amb la redacció següent: 


Les entitats locals han d’informar el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i el seu ple, o òrgan equivalent, 
del resultat de l’aplicació dels criteris determinants dels drets de recaptació difícil o impossible amb els següents 
límits mínims: 


a) Els drets pendents de cobrament liquidats dins dels pressupostos dels dos exercicis anteriors a aquell al qual 
correspon la liquidació s’han de minorar, com a mínim, en un 25 per cent. 


b) Els drets pendents de cobrament liquidats dins dels pressupostos de l’exercici tercer anterior a aquell al qual 
correspon la liquidació s’han de minorar, com a mínim, en un 50 per cent. 


c) Els drets pendents de cobrament liquidats dins dels pressupostos dels exercicis quart a cinquè anteriors a 
aquell al qual correspon la liquidació s’han de minorar, com a mínim, en un 75 per cent. 


d) Els drets pendents de cobrament liquidats dins dels pressupostos dels restants exercicis anteriors a aquell al 
qual correspon la liquidació s’han de minorar en un 100 per cent. 


Això no obstant, aquest precepte només obliga els ens locals a elaborar un informe –que s’ha de trametre al 
Ministeri i del qual s’ha d’informar el Ple–, que posi de manifest la quantitat que resulta per als drets de difícil o 
d’impossible recaptació quan el càlcul es fa d’acord amb l’escalat indicat, això sens perjudici que a efectes 
comptables l’estimació s’hagi de calcular tenint en compte els criteris establerts en l’article 103 del RPL. 
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Com es pot observar, en cinc dels deu ajuntaments –Barcelona, Sabadell, Lleida, Mataró i 
Reus4– no hi havia cap acord del Ple que determinés el mètode i els criteris a emprar per 
quantificar els saldos de dubtós cobrament al tancament dels exercicis analitzats, en 
contra del que estableix la normativa. 


En els cinc ajuntament restants els criteris en qüestió s’havien aprovat mitjançant un acord 
explícit del Ple o bé anualment, a través de la seva inclusió en les Bases d’execució del 
pressupost de l’exercici indicat. 


2.1. CRITERIS EMPRATS PELS AJUNTAMENTS PER FER L’ESTIMACIÓ 


Independentment de si existeix o no un acord d’aprovació per part del Ple, en aquest 
apartat es descriuen els criteris emprats pels deu ajuntaments objecte d’anàlisi per quan
tificar els saldos de dubtós cobrament al tancament dels exercicis que van del 2007 al 
2011, s’analitza la seva raonabilitat i la seva evolució durant el període indicat. 


Abans d’entrar en la matèria, però, cal fer les consideracions següents: 


•	 Encara que en l’article 103 del RPL i en la regla 60 de la ICAL s’esmenten els dos pro
cediments que es poden utilitzar per determinar l’import a consignar en l’epígraf Saldos 
de dubtós cobrament de l’Estat del romanent de tresoreria –de manera individualitzada 
o bé globalment mitjançant la fixació d’un percentatge a un tant alçat–, la normativa no 
estableix cap mètode específic d’estimació per fer la quantificació. 


•	 Els saldos a tenir en compte per fer l’estimació han de ser tant els pressupostaris com 
els provinents d’operacions no pressupostàries inclosos en l’Estat del romanent de 
tresoreria i, depenent de la naturalesa dels drets, és millor fer l’estimació de manera 
global o bé individualment, encara que la combinació d’ambdós mètodes seria la més 
adequada. 


Així, per fer l’estimació relativa als saldos pressupostaris provinents dels capítols 1, 2 i 3, 
tributs i altres ingressos de dret públic, en què gran part dels drets es liquiden 
mitjançant el padró, en general, és més factible emprar el mètode global, en canvi, per 
a la major part de la resta dels saldos pendents de cobrament (pressupostaris i no 
pressupostaris) l’estimació individualitzada és la més adequada, tenint en compte la 
diversa naturalesa de les operacions a què fan referència, que no permeten fer una 
estandardització extrapolable basada en percentatges a un tant alçat. 


Per això, per descriure els criteris utilitzats i fer l’anàlisi comparativa dels imports quan
tificats pels ajuntaments per als saldos de dubtós cobrament durant el període 2007-2011, 
l’estimació calculada per cada un d’ells s’ha desglossat en dos components: un, per la part 


4. A l’Ajuntament de Reus aquesta situació es va esmenar en l’exercici 2012, quan els criteris es van regular en 
les Bases d’execució del pressupost d’aquell any. 
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que fa referència als saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3, tributs i altres ingressos de 
dret públic, i l’altre, per la part relativa a la resta dels saldos pendents (desglossada alhora 
entre la part referida als saldos pressupostaris d’altres capítols i la referida als no pres
supostaris). 


En els quadres següents es mostren, per a cada ajuntament i per exercicis, els saldos 
deutors sobre els quals es pot fer l’estimació i l’estimació calculada per l’ajuntament se
gons el desglossament esmentat (ja que són objecte d’una anàlisi diferenciada en els 
apartats següents d’aquest informe): 


Quadre 3. Ajuntament de Barcelona: desglossament de l’estimació dels saldos de dubtós cobrament 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos deutors inclosos en el Romanent de 
tresoreria: 


Provinents dels capítols 1, 2 i 3 459.044.202,95 465.352.795,53 470.637.645,41 515.611.686,16 567.156.893,18 


Provinents d’altres capítols 100.104.300,97 97.880.346,40 185.981.897,22 147.959.229,25 194.311.884,93 


Saldos pressupostaris pendents de cobrament 559.148.503,92 563.233.141,93 656.619.542,63 663.570.915,41 761.468.778,11 


Saldos deutors d’operacions no pressup. 3.559.773,68 15.779.805,37 6.366.423,13 6.129.989,44 13.179.443,03 


Total saldos deutors inclosos en el Romanent de 
tresoreria 562.708.277,60 579.012.947,30 662.985.965,76 669.700.904,85 774.648.221,14 


Estimació dels saldos de dubtós cobrament: 


Dels saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 287.090.691,05 297.583.705,63 287.905.857,48 314.868.070,14 379.643.928,97 


Dels saldos provinents d’altres capítols 7.339.108,99 1.075.891,44 5.420.509,26 18.082.096,74 10.319.792,98 


Dels saldos deutors d’operacions no pressup. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Altres * 0,00 1.231,76 726,31 926,17 27,99 


Saldos de dubtós cobrament inclosos en el 
Romanent de tresoreria 294.429.800,04 298.660.828,83 293.327.093,05 332.951.093,05 389.963.749,94 


Imports en euros. 

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

* Per diferències no significatives causades, bàsicament, pel fet que l’Ajuntament va arrodonir a milers d’euros els saldos pendents de 
cobrament que van servir de base de càlcul de l’estimació. 


Quadre 4. Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat: desglossament de l’estimació dels saldos de 
dubtós cobrament 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos deutors inclosos en el Romanent de 
tresoreria:  


Provinents dels capítols 1, 2 i 3 18.745.336,31 14.864.390,33 19.909.010,17 21.885.649,31 24.756.206,69 


Provinents d’altres capítols 53.265.038,25 62.836.083,75 67.055.681,86 54.307.467,23 44.321.748,22 


Saldos pressupostaris pendents de 
cobrament 72.010.374,56 77.700.474,08 86.964.692,03 76.193.116,54 69.077.954,91 


Saldos deutors d’operacions no pressup. 77.611,84 43.755,79 54.746,85 55.086,40 2.438.295,98 


Total saldos deutors inclosos en el Romanent 
de tresoreria 72.087.986,40 77.744.229,87 87.019.438,88 76.248.202,94 71.516.250,89 


Estimació dels saldos de dubtós cobrament: 


Dels saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 3.856.541,81 3.890.575,47 4.127.648,83 4.324.091,75 4.646.769,39 


Dels saldos provinents d’altres capítols 5.016,84 16.639,03 25.987,28 37.067,34 62.010,06 


Dels saldos deutors d’operacions no pressup. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Altres * 71,29 30,11 233,16 0,00 6.883,60 


Saldos de dubtós cobrament inclosos en el 
Romanent de tresoreria 3.861.629,94 3.907.244,61 4.153.869,27 4.361.159,09 4.715.663,05 


Imports en euros. 

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

* Per diferències no significatives excepte la corresponent a l’any 2011, causada bàsicament per una sobrevaloració de l’estimació pel fet 
d’haver-la calculat abans d’haver comptabilitzat el cobrament d’unes remeses de rebuts. 
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Quadre 5. Ajuntament de Badalona: desglossament de l’estimació dels saldos de dubtós cobrament 
Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos deutors inclosos en el Romanent de 
tresoreria:  


Provinents dels capítols 1, 2 i 3 28.860.241,42 32.452.327,65 36.403.888,32 44.315.342,97 53.211.721,95 


Provinents d’altres capítols 5.232.610,75 8.873.995,89 23.152.563,66 23.052.199,87 27.472.865,69 


Saldos pressupostaris pendents de cobrament 34.092.852,17 41.326.323,54 59.556.451,98 67.367.542,84 80.684.587,64 


Saldos deutors d’operacions no pressup. 1.959.862,16 783.262,39 1.094.365,39 652.139,54 1.032.481,99 


Total saldos deutors inclosos en el Romanent 
de tresoreria 36.052.714,33 42.109.585,93 60.650.817,37 68.019.682,38 81.717.069,63 


Estimació dels saldos de dubtós cobrament: 


Dels saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 10.114.070,52 9.257.019,38 12.480.167,35 15.965.413,47 21.683.294,26 


Dels saldos provinents d’altres capítols 139.021,13 80.831,44 136.318,95 145.080,28 213.206,19 


Dels saldos deutors d’operacions no pressup. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Altres * 0,41 0,00 0,17 (7,83) (37,26) 


Saldos de dubtós cobrament inclosos en el 
Romanent de tresoreria 10.253.092,06 9.337.850,82 12.616.486,47 16.110.485,92 21.896.463,19 


Imports en euros. 

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

* Per arrodoniments. 


Quadre 6. Ajuntament de Terrassa: desglossament de l’estimació dels saldos de dubtós cobrament 
Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos deutors inclosos en el Romanent de 
tresoreria: 


Provinents dels capítols 1, 2 i 3 16.605.361,36 18.689.274,48 23.600.323,69 28.416.759,47 29.863.391,42 


Provinents d’altres capítols 46.062.472,21 51.575.964,92 50.352.948,32 33.556.315,53 21.383.642,73 


Saldos pressupostaris pendents de cobrament 62.667.833,57 70.265.239,40 73.953.272,01 61.973.075,00 51.247.034,15 


Saldos deutors d’operacions no pressup. 7.313.351,01 8.597.631,25 7.568.320,14 3.373.926,35 6.260.183,62 


Total saldos deutors inclosos en el Romanent 
de tresoreria 69.981.184,58 78.862.870,65 81.521.592,15 65.347.001,35 57.507.217,77 


Estimació dels saldos de dubtós cobrament: 


Dels saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 12.900.000,00 15.470.000,00 15.549.000,00 15.626.000,00 15.645.867,00 


Dels saldos provinents d’altres capítols 0,00 0,00 0,00 0,00 420.495,00 


Dels saldos deutors d’operacions no pressup. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Saldos de dubtós cobrament inclosos en el 
Romanent de tresoreria 12.900.000,00 15.470.000,00 15.549.000,00 15.626.000,00 16.066.362,00 


Imports en euros. 

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



Quadre 7. Ajuntament de Sabadell: desglossament de l’estimació dels saldos de dubtós cobrament 
Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos deutors inclosos en el Romanent de 
tresoreria:  


Provinents dels capítols 1, 2 i 3 16.323.384,23 21.785.839,01 28.401.403,27 38.360.686,65 40.520.833,05 


Provinents d’altres capítols 22.694.352,44 42.833.457,32 41.411.055,63 35.893.937,10 37.356.245,32 


Saldos pressupostaris pendents de cobrament 39.017.736,67 64.619.296,33 69.812.458,90 74.254.623,75 77.877.078,37 


Saldos deutors d’operacions no pressup. 789.840,29 771.600,40 332.788,13 503.321,74 514.636,56 


Total saldos deutors inclosos en el Romanent 
de tresoreria 39.807.576,96 65.390.896,73 70.145.247,03 74.757.945,49 78.391.714,93 


Estimació dels saldos de dubtós cobrament: 


Dels saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 4.867.809,66 4.421.531,66 4.396.675,08 4.567.605,55 8.207.254,65 


Dels saldos provinents d’altres capítols 760,25 143,87 1.846,48 10.900,80 0,00 


Dels saldos deutors d’operacions no pressup. 8,60 654,64 2.721,69 6.626,88 0,00 


Saldos de dubtós cobrament inclosos en el 
Romanent de tresoreria 4.868.578,51 4.422.330,17 4.401.243,25 4.585.133,23 8.207.254,65 


Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l’Ajuntament.
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Quadre 8. Ajuntament de Lleida: desglossament de l’estimació dels saldos de dubtós cobrament 
Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos deutors inclosos en el Romanent de 
tresoreria:  


Provinents dels capítols 1, 2 i 3 30.459.322,79 32.745.321,82 35.669.682,50 39.002.177,61 47.427.500,60 
Provinents d’altres capítols 29.575.716,96 18.765.471,72 31.569.209,96 24.918.219,88 27.222.075,12 


Saldos pressupostaris pendents de cobrament 60.035.039,75 51.510.793,54 67.238.892,46 63.920.397,49 74.649.575,72 
Saldos deutors d’operacions no pressup. 1.950.423,23 901.759,86 3.968.014,53 1.441.501,49 2.427.039,39 


Total saldos deutors inclosos en el Romanent 
de tresoreria 61.985.462,98 52.412.553,40 71.206.906,99 65.361.898,98 77.076.615,11 


Estimació dels saldos de dubtós cobrament: 


Dels saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 16.253.214,39 17.073.242,87 17.901.050,20 17.003.089,19 22.232.261,40 
Dels saldos provinents d’altres capítols 183.846,94 499.215,59 555.773,89 548.538,92 183.015,97 
Dels saldos deutors d’operacions no pressup. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Saldos de dubtós cobrament inclosos en el 
Romanent de tresoreria 16.437.061,33 17.572.458,46 18.456.824,09 17.551.628,11 22.415.277,37 


Imports en euros. 

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



Quadre 9. Ajuntament de Tarragona: desglossament de l’estimació dels saldos de dubtós cobrament 
Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos deutors inclosos en el Romanent de 
tresoreria: 


Provinents dels capítols 1, 2 i 3 34.857.017,22 28.229.128,51 27.374.012,61 35.420.716,31 36.187.291,41 
Provinents d’altres capítols 3.503.212,00 3.276.993,70 5.153.827,95 7.408.641,89 10.999.025,03 


Saldos pressupostaris pendents de cobrament 38.360.229,22 31.506.122,21 32.527.840,56 42.829.358,20 47.186.316,44 
Saldos deutors d’operacions no pressup. 3.047.813,83 2.378.568,28 1.299.006,58 902.484,94 411.775,31 


Total saldos deutors inclosos en el Romanent 
de tresoreria 41.408.043,05 33.884.690,49 33.826.847,14 43.731.843,14 47.598.091,75 


Estimació dels saldos de dubtós cobrament: 


Dels saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 556.555,95 429.208,74 589.298,19 2.225.860,61 8.015.938,47 
Dels saldos provinents d’altres capítols 0,00 104.241,71 124.241,71 64.784,95 35.263,89 
Dels saldos deutors d’operacions no pressup. 0,00 1.384,90 0,00 0,00 0,00 
Altres * 26.219,55 390.268,82 385.538,71 0,00 37.505,29 


Saldos de dubtós cobrament inclosos en el 
Romanent de tresoreria 582.775,50 925.104,17 1.099.078,61 2.290.645,56 8.088.707,65 


Imports en euros. 

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

* Per diferències causades, bàsicament, per una sobrevaloració de l’estimació originada pel fet d’haver considerat en els pendents de 
cobrament base de càlcul determinats imports ja cobrats o donats de baixa. 


Quadre 10. Ajuntament de Mataró: desglossament de l’estimació dels saldos de dubtós cobrament 
Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos deutors inclosos en el Romanent de 
tresoreria:  


Provinents dels capítols 1, 2 i 3 15.350.765,44 17.387.782,68 20.775.865,67 21.288.246,51 22.701.969,12 
Provinents d’altres capítols 7.871.487,64 17.928.425,61 22.115.338,65 21.428.190,06 18.653.553,45 


Saldos pressupostaris pendents de cobrament 23.222.253,08 35.316.208,29 42.891.204,32 42.716.436,57 41.355.522,57 
Saldos deutors d’operacions no pressup. 133.922,61 9.030.404,04 6.464.075,77 17.365.731,56 6.462.407,70 


Total saldos deutors inclosos en el Romanent 
de tresoreria 23.356.175,69 44.346.612,33 49.355.280,09 60.082.168,13 47.817.930,27 


Estimació dels saldos de dubtós cobrament: 


Dels saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 5.274.799,63 6.879.537,38 6.959.936,53 6.492.737,82 10.108.988,04 
Dels saldos provinents d’altres capítols 147.245,42 326.141,56 211.733,97 0,00 3.448.806,03 
Dels saldos deutors d’operacions no pressup. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Altres * 0,02 0,02 0,00 0,00 (79.885,58) 


Saldos de dubtós cobrament inclosos en el 
Romanent de tresoreria 5.422.045,07 7.205.678,96 7.171.670,50 6.492.737,82 13.477.908,49 


Imports en euros. 

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

* L’import de 79.885,58 € que minora l’estimació del 2011 correspon a un defecte d’estimació a conseqüència d’un error comès en el càlcul 
de l’estimació individualitzada feta per als saldos a cobrar del Consorci Sanitari del Maresme per unes liquidacions d’IBI (vegeu l’observació 
a de l’apartat 2.1.1.8). 
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Quadre 11. Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet: desglossament de l’estimació dels saldos de 
dubtós cobrament 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos deutors inclosos en el Romanent de 
tresoreria: 


Provinents dels capítols 1, 2 i 3 11.042.687,65 12.265.052,74 15.288.849,34 17.997.299,83 19.034.570,68 


Provinents d’altres capítols 15.648.217,29 14.483.992,29 25.109.971,84 34.980.321,37 28.618.851,59 


Saldos pressupostaris pendents de cobrament 26.690.904,94 26.749.045,03 40.398.821,18 52.977.621,20 47.653.422,27 


Saldos deutors d’operacions no pressup. 1.640.399,22 9.579.134,36 12.282.534,12 12.679.036,36 7.032.873,64 


Total saldos deutors inclosos en el Romanent 
de tresoreria 28.331.304,16 36.328.179,39 52.681.355,30 65.656.657,56 54.686.295,91 


Estimació dels saldos de dubtós cobrament: 


Dels saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 6.987.331,91 7.830.238,48 8.611.206,85 9.060.576,78 9.691.828,62 


Dels saldos provinents d’altres capítols 494.069,14 1.727.961,08 4.467.696,58 1.300.644,29 1.305.808,99 


Dels saldos deutors d’operacions no pressup. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Saldos de dubtós cobrament inclosos en el 
Romanent de tresoreria 7.481.401,05 9.558.199,56 13.078.903,43 10.361.221,07 10.997.637,61 


Imports en euros. 

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



Quadre 12. Ajuntament de Reus: desglossament de l’estimació dels saldos de dubtós cobrament 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos deutors inclosos en el Romanent de 
tresoreria: 


Provinents dels capítols 1, 2 i 3 14.366.475,63 16.516.046,05 17.563.003,37 19.376.139,24 20.748.234,06 


Provinents d’altres capítols 8.358.791,79 19.050.443,84 36.683.732,59 16.752.077,63 18.390.419,14 


Saldos pressupostaris pendents de cobrament 22.725.267,42 35.566.489,89 54.246.735,96 36.128.216,87 39.138.653,20 


Saldos deutors d’operacions no pressup. 1.960.903,72 7.525.465,00 11.567.266,77 4.481.194,75 6.879.003,05 


Total saldos deutors inclosos en el Romanent 
de tresoreria 24.686.171,14 43.091.954,89 65.814.002,73 40.609.411,62 46.017.656,25 


Estimació dels saldos de dubtós cobrament: 


Dels saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 2.478.077,78 4.493.206,64 4.535.432,28 4.147.744,03 6.704.470,77 


Dels saldos provinents d’altres capítols 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Dels saldos deutors d’operacions no pressup. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Saldos de dubtós cobrament inclosos en el 
Romanent de tresoreria 2.478.077,78 4.493.206,64 4.535.432,28 4.147.744,03 6.704.470,77 


Imports en euros. 

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



En fer el desglossament de l’estimació s’ha posat de manifest que l’Ajuntament de l’Hos
pitalet de Llobregat (en l’exercici 2011) i l’Ajuntament de Tarragona (en tots els exercicis 
llevat del 2010) van fer l’estimació a partir d’unes dades que encara no eren definitives, i 
van incloure en la base de càlcul de l’estimació determinats imports ja cobrats o donats de 
baixa al tancament de l’exercici, la qual cosa va causar una sobrevaloració de l’import 
estimat, encara que de poca quantia. 


2.1.1.	 Estimació referida als saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3, tributs i 
altres ingressos 


En aquest apartat s’analitza la part de l’estimació dels saldos de dubtós cobrament cal
culada per cada ajuntament referida exclusivament als saldos pendents de cobrament per 
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tributs i altres ingressos de dret públic (els provinents dels capítols 1, 2 i 3: Impostos 
directes, Impostos indirectes i Taxes i altres ingressos, respectivament). 


Abans, però, cal fer un aclariment amb relació a la comptabilització dels deutes ajornats o 
fraccionats pendents de cobrament; és el següent: d’acord amb la ICAL, quan s’atorga 
l’ajornament o el fraccionament d’un deute amb venciment posterior al de l’exercici de l’ator
gament s’ha de comptabilitzar l’anul·lació pressupostària del dret en qüestió per tal que la 
seva imputació pressupostària es faci en l’exercici que correspongui d’acord amb els nous 
venciments. Per tant, els imports no vençuts al tancament de l’exercici per aquests deutes 
no s’inclouen en cap epígraf de Deutors de l’Estat del romanent de tresoreria. 


Tots els ajuntaments, llevat del de Barcelona, no efectuen la imputació pressupostària 
d’acord amb el que s’ha exposat, sinó que mantenen els imports ajornats o fraccionats en 
el pressupost de l’exercici de la liquidació original, fet pel qual els drets pressupostaris 
pendents de cobrament inclouen indegudament els deutes no vençuts, en cas d’haver-n’hi. 
En conseqüència, es veu afectada també l’estimació dels saldos de dubtós cobrament 
calculada pels ajuntaments. 


Pel que fa a l’Ajuntament de Barcelona, malgrat comptabilitzar els imports ajornats o frac
cionats d’acord amb el que estableix la ICAL, considera la part no vençuda dels deutes 
ajornats o fraccionats –i, per tant, no inclosa dins els saldos pendents de cobrament– en el 
càlcul per fer l’estimació dels saldos de dubtós cobrament (vegeu l’observació de l’apartat 
2.1.1.1). 


2.1.1.1. Ajuntament de Barcelona 


A l’Ajuntament de Barcelona la gestió i la recaptació de la majoria dels seus tributs i altres 
ingressos de dret públic s’efectua a través del seu organisme autònom Institut Municipal 
d’Hisenda (IMH). Això no obstant, el reflex comptable d’aquesta activitat (reconeixement 
dels drets, cobraments, anul·lacions, fraccionaments, etc.) s’enregistra directament en la 
comptabilitat de l’Ajuntament i és per aquest motiu que els drets pendents de cobrament 
pels conceptes indicats no consten en el Compte general de l’IMH sinó en el Compte de 
l’Ajuntament, juntament amb la resta dels saldos no gestionats per l’Institut. 


La metodologia emprada durant el període analitzat per quantificar l’estimació dels saldos 
de dubtós cobrament provinents dels capítols 1, 2 i 3 (exclosa la part referida a l’estimació 
individualitzada) es resumeix a continuació: 


•	 Respecte als saldos pendents de cobrament que van servir de base de càlcul, l’Ajunta
ment va considerar únicament els corresponents als dels conceptes gestionats per l’IMH. 


•	 Fins a l’any 2010 inclòs, i llevat dels saldos pendents en concepte de multes, l’Ajun
tament va considerar només aquells drets que es trobaven en període executiu de 
recaptació (en l’any 2011 es va modificar el sistema, tal com s’explica més endavant). 
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•	 Per als saldos pendents per multes de circulació i també per als relatius a altres multes 
(per infracció d’ordenances i per inspecció) es van aplicar uns percentatges de moro
sitat diferenciats dels aplicats a la resta dels saldos. 


•	 Quant als percentatges de morositat aplicats, en els exercicis 2007, 2008 i 2009 l’es
timació es va determinar mitjançant uns percentatges fixos d’acord amb l’antiguitat dels 
deutes i considerant per als exercicis tancats un període màxim d’antiguitat de tres anys 
–a partir del tercer any precedent al corrent es va aplicar el mateix percentatge de 
morositat d’un 100% per a tots els exercicis. 


Llevat dels criteris que afecten els saldos per multes, en l’exercici 2010 es van ac
tualitzar els criteris esmentats: es van reduir els percentatges fixos de morositat aplicats 
i, per als saldos d’exercicis tancats, es va ampliar el període màxim d’antiguitat a cinc 
anys, en lloc de tres –a partir del cinquè any precedent al corrent es va aplicar el mateix 
percentatge de morositat d’un 95% per a tots els exercicis. 


Cal indicar que fins a l’any 2010 inclòs, l’Ajuntament contrastava l’import de l’estimació 
determinat segons el que s’ha exposat, amb una altre import calculat d’acord amb un 
altre sistema denominat de doble mètode –consistent, bàsicament, en l’aplicació per als 
tres exercicis més recents (inclòs el corrent) d’uns percentatges de morositat tècnica 
sobre els drets liquidats nets de cada una de les principals figures tributàries i de les 
multes i, per a la resta dels exercicis, d’uns altres percentatges basats en una extra
polació corregida de la mitjana de la recaptació històrica dels saldos pendents. 


Amb aquesta anàlisi comparativa l’Ajuntament s’assegurava de la coherència i la fia
bilitat de l’estimació, ja que els imports calculats mitjançant ambdós sistemes no diferien 
significativament, encara que l’estimació basada en els percentatges fixos de morositat 
era cada vegada més elevada amb relació a la calculada pel sistema del doble mètode, 
la qual cosa va motivar, en l’any 2010, la reducció dels percentatges fixos de morositat 
esmentada anteriorment. 


•	 En l’any 2011 l’Ajuntament va revisar el sistema i va introduir els criteris que s’exposen a 
continuació, els quals es basen en els del sistema del doble mètode (amb variacions) i 
que la morositat es calcula en valors absoluts i no d’acord amb percentatges. 


Les dades emprades per al càlcul (drets reconeguts, recaptació, etc.) són les referides 
als conceptes gestionats per l’IMH i excloses les relatives a la Taxa per la utilització 
privativa o l’aprofitament especial del vol, sòl i subsòl del domini públic municipal 
liquidada a diverses companyies operadores de telefonia mòbil, atès que són objecte 
d’una estimació individualitzada. 


A partir de la hipòtesi que la recaptació d’un deute en concepte de tributs o altres 
ingressos es pot desenvolupar durant un període de fins a quinze anys, inclòs l’exercici 
corrent, i si es tracta d’un deute en concepte de multes, de circulació o d’altres tipus, el 
període s’escurça a sis anys, l’Ajuntament efectua el càlcul de les dues maneres se
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güents –diferenciades segons l’antiguitat del deute i a partir de les dades dels períodes 
indicats: 


•	 Per als saldos de l’exercici corrent i per als dels cinc exercicis precedents –període 
del 2006 al 2011, en el cas de l’estimació referida al 31 de desembre del 2011– la 
morositat es determina en funció d’una estimació actualitzada de l’esperança de 
cobrament de cadascuna de les set figures més representatives5 i dels tres tipus 
diferents de multes.6 


L’esperança de cobrament d’una figura –calculada per a cada un dels exercicis del 
període– és, en termes relatius, l’import total que es preveu que es recaptarà, 
respecte a l’import dels drets nets reconeguts en l’exercici corresponent. L’Ajun
tament determina anualment aquests percentatges a partir de l’experiència i de la 
informació que li proporcionen les sèries històriques reals de dades, les quals 
mostren les tendències de la recaptació de cada figura. 


El percentatge així obtingut per a cada exercici s’aplica sobre els drets reconeguts 
nets de l’exercici respectiu per tal d’obtenir la quantitat que s’estima que es recap
tarà d’aquells drets i, per diferència, s’obté la quantitat que s’estima que no es 
recaptarà, la qual forma part, en valor absolut, de l’estimació dels saldos de dubtós 
cobrament. 


Pel que fa als saldos pendents per la resta dels conceptes d’ingrés gestionats per 
l’IMH, l’Ajuntament considera que no tenen morositat, llevat dels referits a la Taxa per 
l’abandonament de vehicles i als Ingressos per execucions subsidiàries, per als 
quals es considera en general una morositat, en termes absoluts també, d’un import 
aproximat al del saldo pendent provinent de cada un dels exercicis del període. 


Així, l’Ajuntament calcula aquesta part de l’estimació com un agregat dels valors 
absoluts que s’han determinat, de la manera indicada, per a cada una de les figures 
esmentades i per a cada un dels sis exercicis del període. 


•	 Quant als saldos pendents amb una antiguitat comptada a partir del setè any –els 
provinents del 2005 i anteriors, en el cas de l’estimació referida al 31 de desembre 
del 2011–, i d’acord amb la hipòtesi que la recaptació dels deutes per tributs i altres 
ingressos es desenvolupa durant un període de fins a quinze anys, l’Ajuntament 
estima l’esperança de cobrament dels saldos provinents dels nou exercicis poten
cialment recaptatoris que resten fins a arribar al final del període en funció del 
comportament històric de la recaptació. 


5. Impost sobre béns immobles (IBI), Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM), Impost sobre l’in
crement de valor dels terrenys de naturalesa urbana, Impost sobre activitats econòmiques (IAE), Impost sobre 
construccions instal·lacions i obres, Taxa per la utilització privativa del domini públic (guals) i Preu públic per la 
recollida comercial de residus. 


6. Multes de circulació, multes per infracció d’ordenances i multes per inspecció. 
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Així, l’Ajuntament determina l’esmentada esperança d’acord amb la mitjana dels 
imports que es van recaptar en els últims cinc anys dels deutes pendents amb la 
mateixa antiguitat –en aquest cas sense diferenciar per figures– i, per diferència amb 
els saldos pendents, s’obtenen els imports que, en valors absoluts, s’inclouen en 
l’estimació dels saldos de dubtós cobrament. 


Respecte als saldos pendents en concepte de multes amb una antiguitat superior a 
sis anys, l’Ajuntament estima la morositat per la seva totalitat, d’acord amb la hipòtesi 
que el període de recaptació d’aquests deutes abasta un màxim de sis anys. 


En els dos quadres següents es mostren, respectivament, un resum de la quantificació 
dels saldos de dubtós cobrament provinents dels capítols 1, 2 i 3 efectuada per l’Ajun
tament durant el període 2007-2011, ambdós inclosos, i dels percentatges de morositat 
aplicats en els quatre primers exercicis i, en el cas de l’exercici 2011, de cobertura del 
deute pendent: 


Quadre 13. Ajuntament de Barcelona: estimació calculada per als saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 


Conceptes 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos base de càlcul: 


Saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 (a) 459.044.202,95 465.352.795,53 470.637.645,41 515.611.686,16 567.156.893,18 


(menys) / més: (b) 


Conceptes pressupostaris no inclosos (10.327.282,15) (13.191.917,49) (16.186.123,15) (2.714.780,06) (529.499,76) 


Concep. en període voluntari de recapt. (72.758.466,29) (61.036.229,06) (74.368.074,56) (86.453.740,56) 0,00 


Total base de càlcul per als saldos 
provinents dels capítols 1, 2 i 3 375.958.454,51 391.124.648,98 380.083.447,70 426.443.165,54 566.627.393,42 


Desglossament de les bases de càlcul: (c) 


Base: tributs i altres ingr. llevat de multes 165.472.015,50 168.445.473,90 174.015.205,56 194.777.258,06 298.004.414,73 


Base: multes de circulació 154.590.926,09 151.439.794,37 129.454.967,08 141.467.438,54 150.773.241,07 


Base: altres multes 31.391.073,91 37.943.205,63 41.021.032,92 49.471.561,46 68.726.758,93 


Base: saldos amb estim. individualitzada 24.504.439,01 33.296.175,08 35.592.242,14 40.726.907,48 49.122.978,69 


Estimació saldos de dubtós cobrament: 


Tributs i altres ingressos llevat de multes 131.185.862,22 130.591.108,56 138.333.925,85 141.402.338,37 156.421.972,03 


Multes de circulació 114.342.935,00 115.129.897,56 99.775.133,25 111.124.370,11 122.053.717,62 


Altres multes 23.801.065,00 29.352.357,68 32.252.450,44 39.720.703,72 54.539.254,38 


Total estimacions a un tant alçat 269.329.862,22 275.073.363,80 270.361.509,54 292.247.412,20 333.014.944,03 


Estimacions individualitzades (d) 17.760.828,83 22.510.341,83 17.544.347,94 22.620.657,94 46.628.984,94 


Total estimació dels saldos de dubtós 
cobrament provinents dels cap. 1, 2 i 3 287.090.691,05 297.583.705,63 287.905.857,48 314.868.070,14 379.643.928,97 


Imports en euros. 

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

Notes: 

(a) Saldos pendents de cobrament al tancament de cada exercici obtinguts de la Liquidació del pressupost inclosa en el Compte general 


de l’Ajuntament de l’exercici corresponent. 
(b) Conceptes que en el seu càlcul l’Ajuntament va deduir o va incorporar respecte als saldos pendents de cobrament reflectits en la 


Liquidació del pressupost al tancament de l’exercici. Vegeu la descripció d’aquests imports en l’observació d’aquest apartat 2.1.1.1. 
(c) Conceptes amb tractament diferenciat a l’efecte de l’anàlisi de l’estimació dels saldos de dubtós cobrament. 
(d) Aquestes estimacions fan referència, bàsicament, a unes liquidacions de la Taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial del 


vol, sòl i subsòl del domini públic municipal fetes a diverses companyies operadores de telefonia mòbil, les quals van ser recorregudes 
pels obligats. L’Ajuntament va anar augmentant el percentatge de morositat aplicat d’acord amb la valoració de la situació existent en 
cada moment davant els tribunals de Justícia, fins que en l’exercici 2011 la va determinar en un 100% (per a les liquidacions cor
responents als exercicis 2008, 2009 i 2011). 
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Quadre 14. Ajuntament de Barcelona: percentatges de morositat aplicats (i de cobertura del deute 
pendent en el cas del 2011) 


Exercici de què prové 2007 2008 2009 2010 2011 


Capítols 1, 2 i 3 llevat de multes: 


n-6 i anteriors 


n-5 


n-4 


n-3 


n-2 


n-1 


n (exercici corrent) 


100 


100 


100 


100 


80 


55 


35 


100 


100 


100 


100 


80 


55 


35 


100 


100 


100 


100 


80 


55 


35 


* 95


* 95


* 90


* 85


* 75


* 50


* 30


 * (variable) 89,77 


 * (variable) 60,35 


 * (variable) 56,57 


 * (variable) 53,54 


 * (variable) 45,82 


 * (variable) 40,50 


 * (variable) 24,33 


Multes de circulació i altres multes: 


n-6 i anteriors 


n-5 


n-4 


n-3 


n-2 


n-1 


n (exercici corrent) 


100 


100 


100 


100 


80 


70 


65 


100 


100 


100 


100 


80 


70 


65 


100 


100 


100 


100 


80 


70 


65 


100 


100 


100 


100 


80 


70 


65 


* (variable) 100,00 


* (variable) 96,61 


* (variable) 95,09 


* (variable) 83,34 


* (variable) 82,21 


* (variable) 79,32 


* (variable) 66,23 


Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l’Ajuntament. 
* Percentatges de morositat modificats respecte dels aplicats en l’exercici anterior. En l’exercici 2011 els percentatges mostrats corresponen 
als de cobertura del deute pendent, ja que amb el nou sistema emprat no es calcula l’estimació de la morositat a partir de percentatges sinó 
que es determina en valors absoluts. 


Del que s’ha exposat i de la lectura dels quadres anteriors es pot deduir que, malgrat no 
tenir uns criteris aprovats formalment pel Ple, durant el període analitzat l’Ajuntament va 
quantificar els saldos de dubtós cobrament mitjançant un sistema uniforme en el temps, 
fins que en l’exercici 2011 va substituir-lo per un altre, perquè el va considerar més 
adequat. 


En l’anàlisi dels criteris utilitzats per l’Ajuntament de Barcelona per fer l’estimació dels sal
dos de dubtós cobrament en concepte de tributs i altres ingressos de dret públic s’ha 
posat de manifest el què s’exposa a continuació amb relació als saldos pendents inclosos 
en la base de càlcul. 


L’Ajuntament va considerar com a base de càlcul per quantificar l’estimació dels saldos 
provinents dels capítols 1, 2 i 3, els drets pendents referits als mateixos capítols que 
consten en els comptes de l’IMH.7 Aquest fet presenta les deficiències següents: 


•	 L’IMH no gestiona i recapta la totalitat dels conceptes imputats als capítols 1, 2 i 3 del 
pressupost d’ingressos de l’Ajuntament, sinó que per a alguns conceptes és l’Ajun
tament mateix o bé un altre ens dependent qui els liquida i recapta.  


Per tant, al tancament de l’exercici hi ha una sèrie de saldos pendents de cobrament 
que no s’inclouen en l’estimació, alguns d’ells relativament importants. 


7. A més, fins a l’any 2010, inclòs, l’Ajuntament considerava en la base de càlcul només aquells drets que es 
trobaven en període executiu de recaptació, si bé, aquest criteri, poc raonable, es va esmenar en l’exercici 
2011, amb la implantació del nou sistema de càlcul. 


21 







SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 21/2014



•	 L’Ajuntament de Barcelona imputa pressupostàriament els drets ajornats o fraccionats 
d’acord amb el venciment de les quotes i, per tant, al tancament de l’exercici els saldos 
pressupostaris pendents de cobrament no inclouen la part d’aquests deutes no 
vençuda tal com estableix la ICAL. Tanmateix, l’IMH no els enregistra d’aquesta manera 
sinó que manté la part no vençuda dins els saldos pendents de l’exercici d’origen del 
deute, fet pel qual els saldos pressupostaris pendents de cobrament que consten en 
l’IMH superen els que consten en l’Ajuntament en un import igual al del deute no vençut. 


El fet esmentat va afectar el càlcul de les estimacions efectuades fins al 2010 en el 
sentit que dins la base de càlcul es van considerar unes quantitats que no formaven 
part dels saldos pendents a què feia referència l’estimació. Amb el sistema emprat a 
partir de l’any 2011 aquest fet l’afecta en el sentit que l’estimació es calcula en funció de 
l’esperança de cobrament d’uns drets reconeguts que no han de constar com a tals, ja 
que el reconeixement s’ha de fer periòdicament d’acord amb els venciments; tanmateix, 
la incidència sobre l’import de l’estimació no és significativa. 


L’efecte quantitatiu dels fets esmentats sobre els saldos considerats per l’Ajuntament en el 
càlcul de l’estimació es resumeix en el quadre següent: 


Quadre 15. Ajuntament de Barcelona: imports no inclosos en la base de càlcul referida als saldos dels 
capítols 1, 2 i 3 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 (a) 


Saldos pendents no recaptats per l’IMH 


Deute ajornat no vençut 


Diferència saldos Taxa telefonia mòbil 


Altres, diferències no identificades 


18.175.890,09 


(8.239.236,62)


0,00


390.628,68 


21.913.357,06 


 (8.561.266,72) 


0,00 


(160.172,85)


28.343.081,52


(10.771.419,68)


0,00 


 (1.385.538,69) 


 17.420.350,04 


 (14.441.574,51) 


0,00 


(263.995,47)


(b) 14.408.832,39 


(b) (15.568.730,00) 


(c) 858.405,77 


 830.991,60 


Total, net, no inclòs en la base de càlcul 10.327.282,15 13.191.917,49 16.186.123,15 2.714.780,06 529.499,76 


Imports en euros. 

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

Notes: 

(a) Informació a efectes orientatius, ja que en el 2011 l’estimació dels saldos de dubtós cobrament ja no es calcula mitjançant l’aplicació de 


percentatges a un tant alçat sobre una base de càlcul. 
(b) Dades basades en estimacions, ja que a partir del mes de setembre del 2011 l’Ajuntament va deixar de fer la conciliació dels saldos 


pendents de cobrament que constaven en els registres de l’IMH amb els que constaven en els registres de l’Ajuntament pels mateixos 
conceptes (document anomenat Contrast SIR-SAP). 


(c) Diferència deguda a un error comès en deduir un import de 49.981.384,46 €, com a base per al càlcul de l’estimació individualitzada 
d’unes liquidacions de la Taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial del vol, sòl i subsòl del domini públic municipal fetes a 
diverses companyies operadores de telefonia mòbil, en lloc dels saldos pendents que constaven en els registres de l’IMH pel mateix 
concepte, per un total de 49.122.978,69 €. 


2.1.1.2. Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat 


El 3 de juliol de 1998 el Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat va aprovar el 
mètode a utilitzar per quantificar els saldos de dubtós cobrament al tancament de l’exer
cici, que consistia en l’aplicació d’uns percentatges fixos de morositat a un tant alçat 
d’acord amb l’antiguitat dels saldos pressupostaris pendents de cobrament, un cop 
exclosos aquells conceptes referits a ingressos afectats a projectes de despeses. 
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L’acord esmentat fa referència només als saldos pressupostaris pendents, sense espe
cificar el capítol d’ingressos d’on provenien i sense establir un escalat de percentatges 
diferenciat per als saldos pendents en concepte de multes. Malgrat això, l’Ajuntament va 
considerar sempre com a base de càlcul per fer l’estimació –a més d’alguns conceptes del 
capítol 5, Ingressos patrimonials, l’anàlisi dels quals es fa en l’apartat 2.1.2– els saldos 
provinents dels capítols 1, 2 i 3, exclosos els corresponents a quotes d’urbanització,8 i va 
aplicar uns percentatges de morositat diferenciats per a les multes de circulació. 


Els resums de la quantificació dels saldos de dubtós cobrament provinents dels capítols 1, 
2 i 3 efectuada per l’Ajuntament durant els exercicis 2007-2011, ambdós inclosos, i dels 
percentatges de morositat aplicats es mostren, respectivament, en els dos quadres 
següents: 


Quadre 16. Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat: estimació calculada per als saldos provinents dels 
capítols 1, 2 i 3 


Conceptes 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos base de càlcul: 


Saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 (a) 18.745.336,31 14.864.390,33 19.909.010,17 21.885.649,31 24.756.206,69 


(menys) / més: (b) 


Conceptes pressupostaris no inclosos 0,00 0,00 0,00 (1.998.230,35) (1.998.230,35) 


Total base de càlcul per als saldos 
provinents dels capítols 1, 2 i 3 18.745.336,31 14.864.390,33 19.909.010,17 19.887.418,96 22.757.976,34 


Desglossament de les bases de càlcul: (c) 


Base: tributs i altres ingr. llevat de multes 18.651.053,32 13.952.273,48 18.490.227,69 17.897.607,24 19.395.546,33 


Base: multes de circulació 94.282,99 341.418,71 1.140.788,37 1.352.013,73 2.670.265,32 


Base: altres multes 0,00 570.698,14 277.994,11 637.797,99 692.164,69 


Base: saldos amb estim. individualitzada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Estimació saldos de dubtós cobrament: 


Tributs i altres ingressos llevat de multes 3.848.190,63 3.721.594,90 4.002.276,22 4.160.138,75 4.386.244,73 


Multes de circulació 8.351,18 13.983,22 52.134,98 85.280,47 161.476,70 


Altres multes 0,00 154.997,35 73.237,63 78.672,53 99.047,96 


Total estimacions a un tant alçat 3.856.541,81 3.890.575,47 4.127.648,83 4.324.091,75 4.646.769,39 


Estimacions individualitzades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total estimació dels saldos de dubtós 
cobrament provinents dels cap. 1, 2 i 3 3.856.541,81 3.890.575,47 4.127.648,83 4.324.091,75 4.646.769,39 


Imports en euros. 

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

Notes: 

(a) Saldos pendents de cobrament al tancament de cada exercici obtinguts de la Liquidació del pressupost inclosa en el Compte general 


de l’Ajuntament de l’exercici corresponent. 
(b) Conceptes que en el seu càlcul l’Ajuntament va deduir o va incorporar respecte als saldos pendents reflectits en la Liquidació del 


pressupost al tancament de l’exercici. Vegeu la descripció d’aquests imports en l’observació b d’aquest apartat 2.1.1.2. 
(c) Conceptes amb tractament diferenciat a l’efecte de l’anàlisi de l’estimació dels saldos de dubtós cobrament. 


8. Com a conseqüència de les al·legacions presentades per l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat s’ha 
suprimit el concepte contribucions especials, malgrat que en la informació subministrada inicialment per 
l’Ajuntament mateix aquest tribut constava com un dels conceptes exclosos de la base de càlcul. 
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Quadre 17. Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat: percentatges de morositat aplicats 


Exercici de què prové 2007 2008 2009 2010 2011 


Capítols 1, 2 i 3 llevat de multes: 


n-5 i anteriors 100 100 100 100 100 


n-4 75 75 75 75 75 


n-3 50 50 50 50 50 


n-2 25 25 25 25 25 


n-1 5 5 5 5 5 


n (exercici corrent) 3 3 3 3 3 


Multes de circulació: 


n-5 i anteriors 100 100 100 100 100 


n-4 95 95 95 95 95 


n-3 95 95 95 95 95 


n-2 95 95 95 95 95 


n-1 5 5 5 5 5 


n (exercici corrent) 3 3 3 3 3 


Altres multes: 


n-5 i anteriors 100 100 100 100 100 


n-4 75 * 95 75 75 75 


n-3 50 * 95 50 50 50 


n-2 25 * 95 25 25 25 


n-1 5 5 5 5 5 


n (exercici corrent) 3 3 3 3 3 


Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l’Ajuntament. 
* En l’exercici 2008, per error, l’Ajuntament va aplicar als saldos pendents per multes per altres conceptes els percentatges de morositat 
aplicats a les multes de circulació. Aquest fet es va esmenar en l’any següent. 


En l’anàlisi dels criteris utilitzats per l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat per deter
minar els saldos de dubtós cobrament en concepte de tributs i altres ingressos de dret 
públic s’ha posat de manifest el següent: 


a) Acord d’aprovació dels criteris per quantificar els saldos de dubtós cobrament 


L’acord d’aprovació dels criteris per quantificar els saldos de dubtós cobrament per part 
del Ple de l’Ajuntament es va prendre en l’any 1998 i des d’aleshores s’ha mantingut in
variable. 


En l’esmentat acord es va fixar un escalat de percentatges de morositat a un tant alçat, el 
qual, segons consta en l’acord mateix, es va basar sobretot en l’antiguitat dels deutes i en 
els percentatges de recaptació obtinguts en període executiu. 


Cal assenyalar, però, que l’obtenció d’uns percentatges de morositat basats en la recap
tació només en període executiu no és l’opció més adient, ja que dóna com a resultat uns 
percentatges de morositat esbiaixats. Per tant, s’hauria de tenir en compte també la re
captació en període voluntari. 


b) Saldos pendents de cobrament inclosos en la base de càlcul 


Per fer l’estimació relativa als saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3, l’Ajuntament, com a 
norma general, exclou de la base de càlcul els deutes referits a quotes d’urbanitza
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ció,9 perquè són ingressos afectats a projectes de despeses, tal com s’especifica en 
l’acord del Ple del 3 de juliol de 1998. 


Això no obstant, durant el període analitzat l’Ajuntament no sempre va excloure els saldos 
pels conceptes indicats. Així, en l’exercici 2009 no va deduir de la base el saldo que 
constava en la Liquidació de pressupost per quotes d’urbanització de l’exercici corrent, de 
2.007.178,19 €. 


Cal indicar, però, que el fet que les quotes d’urbanització9 corresponguin a ingressos 
afectats a despeses no justifica el fet que, sense més, s’hagin d’excloure de la base de 
càlcul de l’estimació, ja que el risc de morositat d’aquests deutes és el mateix que el de 
qualsevol altre tipus d’ingrés de dret públic i, en tot cas, podrien ser objecte d’una 
estimació individualitzada que considerés totes les circumstàncies particulars del deute. 


L’import que l’Ajuntament va excloure de la base de l’estimació en l’exercici 2010 i en el 
2011 va ser d’1.998.230,35 €, referit a unes quotes d’urbanització liquidades en l’exercici 
2009, de les quals en l’exercici 2012 va donar de baixa, per anul·lació de liquidacions, un 
total d’1.991.502 €. 


2.1.1.3. Ajuntament de Badalona 


A l’Ajuntament de Badalona els criteris a seguir per quantificar els saldos de dubtós 
cobrament es van regular formalment per primera vegada en les Bases d’execució del 
pressupost de l’exercici 2009. 


Els criteris establerts, que consistien en la fixació d’un escalat de percentatges de moro
sitat a un tant alçat d’acord amb l’antiguitat dels deutes, no especificaven cap més con
dició. 


Així, l’Ajuntament va considerar com a base per al càlcul de l’estimació els saldos pro
vinents dels capítols 1, 2 i 3 a més d’alguns conceptes del capítol 5 (analitzats en l’apartat 
2.1.2), i no va fer cap diferenciació quant als percentatges a aplicar als saldos pendents en 
concepte de multes de circulació. 


El resum per al període 2007-2011 de l’estimació realitzada per l’Ajuntament dels saldos de 
dubtós cobrament provinents dels capítols 1, 2 i 3 i dels percentatges de morositat aplicats 
es mostren, respectivament, en els dos quadres següents: 


9. Com a conseqüència de les al·legacions presentades per l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat s’ha 
suprimit el concepte contribucions especials, malgrat que en la informació subministrada inicialment per l’Ajun
tament mateix aquest tribut constava com un dels conceptes exclosos de la base de càlcul. 
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Quadre 18. Ajuntament de Badalona: estimació calculada per als saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 


Conceptes 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos base de càlcul: 


Saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 (a) 28.860.241,42 32.452.327,65 36.403.888,32 44.315.342,97 53.211.721,95 


(menys) / més: (b) 


Conceptes pressupostaris no inclosos 0,00 0,00 (2.565.737,92) (75.304,61) (130.849,88) 


Total base de càlcul per als saldos 
provinents dels capítols 1, 2 i 3 28.860.241,42 32.452.327,65 33.838.150,40 44.240.038,36 53.080.872,07 


Desglossament de les bases de càlcul: (c)  


Base: tributs i altres ingr. llevat de multes 28.182.700,85 31.193.819,16 32.310.079,71 40.080.142,24 46.209.297,05 


Base: multes de circulació 677.540,57 1.258.508,49 1.528.070,69 4.159.896,12 6.871.575,02 


Base: altres multes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Base: saldos amb estim. individualitzada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Estimació saldos de dubtós cobrament: 


Tributs i altres ingressos llevat de multes 10.049.145,94 10.015.292,33 12.389.035,19 15.550.955,47 20.483.089,36 


Multes de circulació 64.924,58 40.911,28 91.132,16 414.458,00 1.200.204,90 


Altres multes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total estimacions a un tant alçat 10.114.070,52 10.056.203,61 12.480.167,35 15.965.413,47 21.683.294,26 


Estimacions individualitzades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total estimació dels saldos de dubtós 
cobrament provinents dels cap. 1, 2 i 3 10.114.070,52 10.056.203,61 12.480.167,35 15.965.413,47 21.683.294,26 


Estimació que pot afectar cap. 1, 2 i 3 (d) 0,00 (799.184,23) 0,00 0,00 0,00 


Total estimació referida als cap. 1, 2 i 3 10.114.070,52 9.257.019,38 12.480.167,35 15.965.413,47 21.683.294,26 


Imports en euros. 

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

Notes: 

(a) Saldos pendents de cobrament al tancament de cada exercici obtinguts de la Liquidació del pressupost inclosa en el Compte general 


de l’Ajuntament de l’exercici corresponent. 
(b) Conceptes que en el seu càlcul l’Ajuntament va deduir o va incorporar respecte als saldos pendents de cobrament reflectits en la 


Liquidació del pressupost al tancament de l’exercici. Vegeu l’observació d’aquest apartat 2.1.1.3. 
(c) Conceptes amb tractament diferenciat a l’efecte de l’anàlisi de l’estimació dels saldos de dubtós cobrament. 
(d) Vegeu l’explicació referent a l’import de l’any 2008 en l’observació d’aquest apartat 2.1.1.3. 


Quadre 19. Ajuntament de Badalona: percentatges de morositat aplicats 


Exercici de què prové 2007 2008 2009 2010 2011 


Capítols 1, 2 i 3 (incloses multes): 


n-5 i anteriors 


n-4 


n-3 


n-2 


n-1 


n (exercici corrent) 


100 


80 


60 


40 


20 


3 


100 


80 


60 


40 


20 


3 


100 


80 


60 


40 


20 


3 


100 


80 


60 


40 


20 


3 


100 


80 


60 


40 


20 


3 


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


En l’anàlisi dels criteris utilitzats per l’Ajuntament de Badalona per determinar els saldos de 
dubtós cobrament en concepte de tributs i altres ingressos de dret públic s’ha posat de 
manifest que els criteris fixats en les Bases d’execució del pressupost no especifiquen cap 
més particularitat que un escalat de percentatges a un tant alçat a aplicar segons l’an
tiguitat dels deutes. 
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Malgrat això, des de l’any 2008 l’Ajuntament minora l’import de l’estimació calculada 
inicialment segons l’escalat esmentat, mitjançant deduccions sobre l’import estimat o bé a 
través de l’exclusió de la base de determinats saldos pendents. 


Així, en l’exercici 2008 va deduir de l’estimació inicial un import de 799.184,23 € que, 
segons l’explicació que consta en el document de càlcul fet per l’Ajuntament, correspon a 
uns expedients amb garanties segons l’informe de Tresoreria. No obstant això, atès que 
aquest informe no ha estat localitzat per l’Ajuntament, no s’han pogut identificar els saldos 
als quals fa referència. 


Així mateix, en els exercicis 2009, 2010 i 2011 l’Ajuntament va deduir de la base uns saldos 
per uns totals de 2.565.737,92 €10, 75.304,61 € i 130.849,88 €, respectivament, que, encara 
que no es va explicitar en el document, es pot interpretar que feien referència a esti
macions individualitzades de deutes per als quals va considerar que no hi havia risc de 
morositat. 


2.1.1.4. Ajuntament de Terrassa 


L’Ajuntament de Terrassa va regular formalment els criteris per quantificar els saldos de 
dubtós cobrament a partir de l’aprovació de les Bases d’execució del pressupost de 
l’exercici 2010. 


Aquests criteris –iguals als emprats en els exercicis precedents– van consistir en la fixació 
d’uns percentatges de morositat a un tant alçat d’acord amb l’antiguitat dels saldos pen
dents provinents dels capítols 1, 2, 3 i 5, llevat dels relatius a les multes, per als quals es va 
establir un altre escalat de percentatges. 


Encara que en els criteris fixats no es fa menció, a partir de l’any 2009 l’Ajuntament va 
efectuar també estimacions individualitzades per a determinats drets pendents, per als 
quals va aplicar un percentatge de morositat del 100%. Així mateix, en cada exercici del 
període analitzat va afegir a l’estimació calculada d’acord amb el que s’ha explicat, una 
quantitat addicional i genèrica (vegeu l’observació b d’aquest apartat). 


En els dos quadres següents es mostren, respectivament, l’estimació dels saldos de 
dubtós cobrament provinents dels capítols 1, 2 i 3 realitzada per l’Ajuntament per als 
exercicis 2007-2011 i els percentatges de morositat aplicats: 


10. Inclou, entre altres, 1.885.232,51 € per unes liquidacions de la Taxa per la utilització privativa o l’aprofi
tament especial del vol, sòl i subsòl del domini públic municipal, fetes a diverses companyies operadores de 
telefonia mòbil, que l’Ajuntament va excloure de l’estimació atesa la situació judicial existent en aquell moment 
pel que fa a la taxa esmentada i pel fet que les liquidacions es trobaven garantides mitjançant avals bancaris. 
També inclou una quantitat de 582.869,57 € corresponent a tributs liquidats a tres societats participades per 
l’Ajuntament. 
En l’informe 16/2013, aprovat pel Ple de la Sindicatura de Comptes el 9 de juliol del 2013, es va considerar que 
aquests imports no haurien d’haver-se exclòs de l’estimació de morositat efectuada per l’Ajuntament. 
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Quadre 20. Ajuntament de Terrassa: estimació calculada per als saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 


Conceptes 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos base de càlcul: 


Saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 (a) 16.605.361,36 18.689.274,48 23.600.323,69 28.416.759,47 29.863.391,42 


(menys) / més: (b) 


Conceptes pressupostaris no inclosos 0,00 0,00 (211.053,62) (12.510,12) 0,00 


Total base de càlcul per als saldos 
provinents dels capítols 1, 2 i 3 16.605.361,36 18.689.274,48 23.389.270,07 28.404.249,35 29.863.391,42 


Desglossament de les bases de càlcul: (c)  


Base: tributs i altres ingr. llevat de multes 13.509.857,87 15.638.719,15 18.217.786,36 19.944.024,35 19.840.200,03 


Base: multes de circulació 3.013.781,13 2.978.364,04 3.815.680,44 4.923.392,28 5.053.112,35 


Base: altres multes 81.722,36 72.191,29 187.061,27 538.832,72 717.653,04 


Base: saldos amb estim. individualitzada 0,00 0,00 1.168.742,00 2.998.000,00 4.252.426,00 


Estimació saldos de dubtós cobrament: 


Tributs i altres ingressos llevat de multes 1.078.244,09 1.167.536,36 1.358.229,24 1.673.242,59 1.697.755,70 


Multes de circulació 2.310.790,22 2.297.365,94 2.937.051,93 3.827.151,78 3.976.558,96 


Altres multes 59.319,82 53.211,70 135.831,94 387.587,56 533.579,69 


Total estimacions a un tant alçat 3.448.354,13 3.518.114,00 4.431.113,11 5.887.981,93 6.207.894,35 


Estimacions individualitzades (d) 0,00 0,00 1.168.742,00 2.998.000,00 4.252.426,00 


Total estimació dels saldos de dubtós 
cobrament provinents dels cap. 1, 2 i 3 3.448.354,13 3.518.114,00 5.599.855,11 8.885.981,93 10.460.320,35 


Estimació genèrica capítols 1, 2 i 3 (e) 9.451.645,87 11.951.886,00 9.949.144,89 6.740.018,07 5.185.546,65 


Total estimació referida als cap. 1, 2 i 3 12.900.000,00 15.470.000,00 15.549.000,00 15.626.000,00 15.645.867,00 


Imports en euros. 

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

Notes: 

(a) Saldos pendents de cobrament al tancament de cada exercici obtinguts de la Liquidació del pressupost inclosa en el Compte general de 


l’Ajuntament de l’exercici corresponent. 
(b) Conceptes que en el seu càlcul l’Ajuntament va deduir o va incorporar respecte als saldos pendents de cobrament reflectits en la 


Liquidació del pressupost al tancament de l’exercici. L’import deduït en l’exercici 2009, de 211.053,62 €, és degut a un error, ja que en el 
càlcul de l’estimació l’Ajuntament no va incloure els saldos pendents de cobrament dels capítols 1, 2 i 3 provinents de l’exercici 2005, 
excepte els referits a multes. 


(c) Conceptes amb tractament diferenciat a l’efecte de l’anàlisi de l’estimació dels saldos de dubtós cobrament. 
(d) A partir de l’exercici 2009 l’Ajuntament va començar a fer estimacions individualitzades del deute pendent per les liquidacions de l’IBI de 


l’autopista Terrassa-Manresa al seu pas pel terme municipal de Terrassa i per les liquidacions de la Taxa per la utilització privativa o 
l’aprofitament especial del vol, sòl i subsòl del domini públic municipal fetes a diverses companyies operadores de telefonia mòbil. 
Atesos els contenciosos existents en relació amb aquestes liquidacions i la valoració de les possibilitats de resolució a favor o en contra 
de l’Ajuntament, es va considerar fer estimacions de dubtós cobrament del 100% del deute. 


(e) Vegeu l’explicació d’aquesta estimació en l’observació b d’aquest apartat 2.1.1.4. 


Quadre 21. Ajuntament de Terrassa: percentatges de morositat aplicats 


Exercici de què prové 2007 2008 2009 2010 2011 


Capítols 1, 2 i 3 llevat de multes: 


n-12 i anteriors 


n-9, n-10 i n-11 


n-7 i n-8 


n-5 i n-6 


n-4 


n-3 


n-2 


n-1 


n (exercici corrent) 


100 


75 


60 


50 


25 


20 


15 


10 


5 


100 


75 


60 


50 


25 


20 


15 


10 


5 


100 


75 


60 


50 


25 


20 


15 


10 


5 


100 


75 


60 


50 


25 


20 


15 


10 


5 


100 


75 


60 


50 


25 


20 


15 


10 


5 


Multes de circulació i altres multes: 


n-3 i anteriors 


n-2 


n-1 


n (exercici corrent) 


100 


90 


80 


70 


100 


90 


80 


70 


100 


90 


80 


70 


100 


90 


80 


70 


100 


90 


80 


70 


Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l’Ajuntament. Vegeu l’observació a d’aquest apartat 2.1.1.4. 
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En l’anàlisi dels criteris emprats per l’Ajuntament de Terrassa per quantificar els saldos de 
dubtós cobrament en concepte de tributs i altres ingressos de dret públic s’ha posat de 
manifest el següent: 


a) Escalats de percentatges de morositat 


Per als saldos pendents provinents dels capítols 1, 2, 3, llevat dels relatius a multes, 
l’Ajuntament va establir un escalat de percentatges de morositat a un tant alçat d’acord 
amb l’antiguitat dels deutes. 


Això no obstant, l’escalat esmentat abasta un període de dotze anys d’antiguitat, el qual 
resulta excessiu tenint en compte els períodes establerts per la normativa per a la recap
tació i la prescripció dels tributs i altres ingressos de dret públic. 


b) Estimacions de morositat genèriques 


A l’estimació dels saldos de dubtós cobrament calculada mitjançant l’aplicació d’un es
calat de percentatges o bé de manera individualitzada per a determinats saldos, l’Ajun
tament va afegir unes quantitats genèriques que, segons va manifestar, “suposen un 
marge per si un estudi més acurat del pendent mostra la necessitat d’una major provisió i 
és un recurs reservat que permetrà afrontar progressivament (minorant aquest excés de 
provisió i, per tant, sense afectar el Romanent de tresoreria) la necessària confecció dels 
futurs pressupostos anuals d’ingrés, nets d’incobrables”. 


En el quadre següent es mostra el pes relatiu d’aquestes quantitats genèriques respecte a 
l’import total de l’estimació de cada exercici: 


Quadre 22. Ajuntament de Terrassa: estimacions de morositat genèriques 


Components de l’estimació 
referida als capítols 1, 2 i 3 


2007 2008 2009 2010 2011 


Import % Import % Import % Import % Import % 


Escalat de percentatges a 
un tant alçat 3.448.354,13 27 3.518.114,00 23 4.431.113,11 28 5.887.981,93 38 6.207.894,35 40 


Estimacions individualitzades 0,00 0 0,00 0 1.168.742,00 8 2.998.000,00 19 4.252.426,00 27 


Estimacions genèriques 9.451.645,87 73 11.951.886,00 77 9.949.144,89 64 6.740.018,07 43 5.185.546,65 33 


Total estimació 12.900.000,00 100 15.470.000,00 100 15.549.000,00 100 15.626.000,00 100 15.645.867,00 100 


Imports en euros. 

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



La inclusió d’aquestes quantitats genèriques, a més de desvirtuar totalment qualsevol es
timació dels saldos de dubtós cobrament calculada d’acord amb criteris acceptables, fa 
que es vulneri el principi comptable d’uniformitat, l’aplicació del qual garanteix la compara
bilitat de les dades entre exercicis fins que les circumstàncies canviïn de manera que 
s’imposi la necessitat d’adoptar uns altres criteris. 
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2.1.1.5. Ajuntament de Sabadell 


A l’Ajuntament de Sabadell la recaptació de la majoria dels tributs, preus públics, multes i 
altres ingressos de dret públic municipals s’efectua a través del seu organisme autònom 
Agència Tributària de Sabadell (ATS) –denominat fins al desembre del 2010 Servei de 
Recaptació de Sabadell. 


Tot i que l’Ajuntament no havia regulat de manera formal els criteris a emprar per quan
tificar l’estimació dels saldos de dubtós cobrament, la metodologia utilitzada durant el pe
ríode analitzat i referida només als saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3, va consistir en el 
següent: 


•	 Respecte als saldos pendents que van servir de base de càlcul, l’Ajuntament va tenir en 
compte únicament els dels conceptes recaptats per l’ATS. 


•	 Fins a l’any 2010 inclòs, l’Ajuntament va considerar només aquells drets que es troba
ven en període executiu de recaptació i el procediment recaptatori dels quals no es 
trobava suspès (aquest criteri el va modificar en l’any 2011, tal com s’explica més 
endavant). 


•	 Quant als percentatges de morositat, en els exercicis 2007, 2008 i 2009 l’estimació es 
va determinar mitjançant l’aplicació d’uns percentatges fixos d’acord amb l’antiguitat 
dels deutes i diferenciant de la resta els saldos provinents de multes de circulació, als 
quals es van aplicar uns altres percentatges. En l’any 2010 es van modificar els percen
tatges, principalment els que afecten els saldos per multes de circulació. 


•	 Per a l’exercici 2011 l’Ajuntament va revisar el sistema de càlcul i va introduir els criteris 
següents: 


•	 La base de càlcul la formaven la totalitat dels drets pendents de cobrament ges
tionats per l’ATS, independentment que es trobessin en període de recaptació 
voluntari o executiu. 


•	 Els percentatges de morositat aplicats als saldos provinents de l’exercici corrent es 
van incrementar. A més, als saldos pendents per altres multes (urbanístiques, tribu
tàries i altres) se’ls van aplicar els mateixos percentatges que els referits a les multes 
de circulació, en lloc dels corresponents a la resta dels saldos. 


Els resums per al període 2007-2011 de l’estimació efectuada per l’Ajuntament dels saldos 
de dubtós cobrament provinents dels capítols 1, 2 i 3 i dels percentatges de morositat 
aplicats es mostren, respectivament, en els dos quadres següents: 
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Quadre 23. Ajuntament de Sabadell: estimació calculada per als saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 


Conceptes 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos base de càlcul: 


Saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 (a) 16.323.384,23 21.785.839,01 28.401.403,27 38.360.686,65 40.520.833,05 


(menys) / més: (b) 


Conceptes pressupostaris no inclosos (1.262.178,22) (2.977.659,90) (7.156.902,48) (7.899.439,14) (5.885.524,89) 


Conceptes en període voluntari de 
recaptació i suspesos en executiva (5.820.319,23) (7.484.107,91) (7.579.461,43) (13.338.731,23) 0,00 


Total base de càlcul per als saldos 
provinents dels capítols 1, 2 i 3 9.240.886,78 11.324.071,20 13.665.039,36 17.122.516,28 34.635.308,16 


Desglossament de les bases de càlcul: (c) 


Base: tributs i altres ingr. llevat de multes 6.966.392,39 8.164.169,80 9.446.926,32 12.889.979,76 27.945.043,74 


Base: multes de circulació 2.274.494,39 3.159.901,40 4.218.113,04 4.232.536,52 6.123.622,21 


Base: altres multes 0,00 0,00 0,00 0,00 566.642,21 


Base: saldos amb estim. individualitzada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Estimació saldos de dubtós cobrament: 


Tributs i altres ingressos llevat de multes 1.722.007,03 1.849.647,69 2.253.292,23 3.140.085,35 5.126.499,99 


Multes de circulació 1.864.602,14 2.594.595,13 3.488.440,57 1.016.479,55 2.820.631,82 


Altres multes 0,00 0,00 0,00 0,00 260.122,84 


Total estimacions a un tant alçat 3.586.609,17 4.444.242,82 5.741.732,80 4.156.564,90 8.207.254,65 


Estimacions individualitzades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total estimació dels saldos de dubtós 
cobrament provinents dels cap. 1, 2 i 3 3.586.609,17 4.444.242,82 5.741.732,80 4.156.564,90 8.207.254,65 


Diferències estimacions capítols 1, 2 i 3 (d) 1.281.200,49 (22.711,16) (1.345.057,72) 411.040,65 0,00 


Total estimació referida als cap. 1, 2 i 3 4.867.809,66 4.421.531,66 4.396.675,08 4.567.605,55 8.207.254,65 


Imports en euros. 

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

Notes: 

(a) Saldos pendents de cobrament al tancament de cada exercici obtinguts de la Liquidació del pressupost inclosa en el Compte general 


de l’Ajuntament de l’exercici corresponent. 
(b) Conceptes que en el seu càlcul l’Ajuntament va deduir o va incorporar respecte als saldos pendents de cobrament reflectits en la 


Liquidació del pressupost al tancament de l’exercici. Vegeu l’observació a d’aquest apartat 2.1.1.5. 
(c) Conceptes amb tractament diferenciat a l’efecte de l’anàlisi de l’estimació dels saldos de dubtós cobrament. 
(d) Vegeu l’explicació d’aquestes diferències en l’observació c d’aquest apartat 2.1.1.5. 


Quadre 24. Ajuntament de Sabadell: percentatges de morositat aplicats 


Exercici de què prové 2007 2008 2009 2010 2011 


Capítols 1, 2 i 3 llevat de multes: 


n-5 i anteriors 


n-4 


n-3 


n-2 


n-1 


n (exercici corrent) 


90 


50 


25 


20 


10 


0 


90 


50 


25 


20 


10 


0 


90 


50 


25 


20 


10 


0 


90 


50 


25 


20 


* 15


0 


90 


50 


25 


20 


15 


* 5 


Multes de circulació i altres multes: 


n-5 i anteriors 


n-4 


n-3 


n-2 


n-1 


n (exercici corrent) 


85 


85 


85 


85 


85 


75 


85 


85 


85 


85 


85 


75 


85 


85 


85 


85 


85 


75 


* 90


* 50


* 25


* 20


* 15


* 15


 90 


50 


25 


20 


15 


 * 90 


Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l’Ajuntament. 
* Percentatges de morositat modificats respecte als aplicats en l’exercici anterior. Vegeu l’observació b d’aquest apartat 2.1.1.5. 


En l’anàlisi dels criteris utilitzats per l’Ajuntament de Sabadell per quantificar els saldos de 
dubtós cobrament en concepte de tributs i altres ingressos de dret públic s’ha posat de 
manifest el següent: 
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a) Saldos pendents de cobrament inclosos en la base de càlcul 


L’Ajuntament va considerar com a base de càlcul per quantificar l’estimació dels saldos 
provinents dels capítols 1, 2 i 3, els drets pendents recaptats per l’ATS referits als mateixos 
capítols. D’aquests drets, fins a l’any 2010, inclòs, l’Ajuntament només va considerar aquells 
que es trobaven en període executiu de recaptació i, dins d’aquesta fase, els no suspesos. 


El criteri, poc raonable, d’incloure només els deutes en executiva i alhora no suspesos es 
va esmenar en l’exercici 2011, quan es va establir que la base estaria integrada pel deute 
pendent recaptat per l’Agència, independentment que es trobés en període de recaptació 
voluntari o executiu. 


Això no obstant, aquest deute no inclou la totalitat dels saldos pendents que consten en els 
comptes de l’Ajuntament provinents dels capítols 1, 2 i 3, atès que la recaptació d’alguns 
dels conceptes inclosos l’efectua, totalment o parcialment, l’Ajuntament. 


Per tant, al tancament de l’exercici hi ha una sèrie de saldos pendents de cobrament que no 
s’inclouen en l’estimació –en l’exercici 2011 per un total de 5.885.524,89 €–, alguns d’ells 
relativament importants, com per exemple les Quotes d’urbanització, que al tancament del 
2011 ascendien a un total de 4.702.660,97 €, provinents dels exercicis 2009 i anteriors. 


b) Escalats de percentatges de morositat 


Per als saldos pendents en concepte de multes (de circulació, urbanístiques, tributàries o 
d’altres), l’Ajuntament va establir un escalat de percentatges de morositat diferenciat de 
l’aplicable a la resta dels saldos. 


Això no obstant, l’escalat establert per a l’exercici 2011 per a aquests deutes no sembla 
del tot raonable, ja que passar d’un 90% de morositat per al primer any d’antiguitat a un 
15% per al segon any fa pensar que no es tracta d’un criteri basat en comportaments reals 
de morositat. 


c) Diferències en l’estimació de morositat dels exercicis 2007-2010 


Els imports reflectits per l’Ajuntament en l’epígraf Saldos deutors de dubtós cobrament de 
l’Estat del Romanent de tresoreria dels quatre exercicis que van del 2007 al 2010, diferien, 
per excés o per defecte, de l’estimació que l’Ajuntament va calcular d’acord amb els es
calats de percentatges de morositat analitzats. En el quadre següent es mostren aquestes 
diferències: 


Quadre 25. Ajuntament de Sabadell: diferències en l’estimació calculada 


Estimació referida als capítols 1, 2 i 3 2007 2008 2009 2010 


Estimació a un tant alçat segons escalats de percentatges 


Excés / (defecte) en el Romanent de tresoreria 


3.586.609,17 


1.281.200,49 


4.444.242,82 


(22.711,16) 


5.741.732,80 


(1.345.057,72) 


4.156.564,90 


411.040,65 


Estimació inclosa en l’Estat del romanent de tresoreria 
(referida als capítols 1, 2 i 3) 4.867.809,66 4.421.531,66 4.396.675,08 4.567.605,55 


Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l’Ajuntament.
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Cal indicar que l’Ajuntament no ha pogut donar una explicació raonable per justificar les 
diferències. 


2.1.1.6. Ajuntament de Lleida 


L’Ajuntament de Lleida no tenia establerts de manera formal els criteris a emprar per fer 
l’estimació dels saldos de dubtós cobrament, si bé, per quantificar-la va utilitzar el mètode 
d’aplicar d’uns percentatges fixos a un tant alçat d’acord amb l’antiguitat dels deutes, els 
quals, llevat dels referits als deutes per multes de circulació, eren coincidents amb els 
estàndards considerats per aquesta Sindicatura en els informes municipals. 


En els dos quadres següents es mostren, respectivament, l’estimació dels saldos de 
dubtós cobrament provinents dels capítols 1, 2 i 3 realitzada per l’Ajuntament per al pe
ríode 2007-2011 i els percentatges de morositat aplicats: 


Quadre 26. Ajuntament de Lleida: estimació calculada per als saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 


Conceptes 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos base de càlcul: 


Saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 (a) 30.459.322,79 32.745.321,82 35.669.682,50 39.002.177,61 47.427.500,60 


(menys) / més: (b) 


Conceptes pressupostaris no inclosos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total base de càlcul per als saldos 
provinents dels capítols 1, 2 i 3 30.459.322,79 32.745.321,82 35.669.682,50 39.002.177,61 47.427.500,60 


Desglossament de les bases de càlcul: (c) 


Base: tributs i altres ingr. llevat de multes 27.680.061,78 29.533.758,13 32.819.241,53 36.099.395,88 41.921.451,55 


Base: multes de circulació 2.779.261,01 3.211.563,69 2.850.440,97 2.902.781,73 5.506.049,05 


Base: altres multes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Base: saldos amb estim. individualitzada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Estimació saldos de dubtós cobrament: 


Tributs i altres ingressos llevat de multes 13.916.368,15 12.836.587,11 13.944.020,11 15.081.110,83 17.133.682,35 


Multes de circulació 2.336.846,24 2.709.159,63 2.429.533,96 1.921.978,36 5.098.579,05 


Altres multes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total estimacions a un tant alçat 16.253.214,39 15.545.746,74 16.373.554,07 17.003.089,19 22.232.261,40 


Estimacions individualitzades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total estimació dels saldos de dubtós 
cobrament provinents dels cap. 1, 2 i 3 16.253.214,39 15.545.746,74 16.373.554,07 17.003.089,19 22.232.261,40 


Altres estimacions capítols 1, 2 i 3 (d) 0,00 1.527.496,13 1.527.496,13 0,00 0,00 


Total estimació referida als cap. 1, 2 i 3 16.253.214,39 17.073.242,87 17.901.050,20 17.003.089,19 22.232.261,40 


Imports en euros. 

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

Notes: 

(a) Saldos pendents de cobrament al tancament de cada exercici obtinguts de la Liquidació del pressupost inclosa en el Compte general 


de l’Ajuntament de l’exercici corresponent. 
(b) L’Ajuntament no va deduir cap import respecte als saldos pendents reflectits en la Liquidació del pressupost al tancament de l’exercici. 
(c) Conceptes amb tractament diferenciat a l’efecte de l’anàlisi de l’estimació dels saldos de dubtós cobrament. 
(d) Vegeu l’explicació de l’import addicional inclòs en els exercici 2008 i 2009 en l’observació d’aquest apartat 2.1.1.6. 
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Quadre 27. Ajuntament de Lleida: percentatges de morositat aplicats 
Exercici de què prové 2007 2008 2009 2010 2011 


Capítols 1, 2 i 3 llevat de multes: 


n-4 i anteriors 


n-3 


n-2 


n-1 


n (exercici corrent) 


100 


80 


40 


15 


5 


100 


80 


40 


15 


5 


100 


80 


40 


15 


5 


100 


80 


40 


15 


5 


100 


80 


40 


15 


5 


Multes de circulació: 


n-3 i anteriors 


n-2 


n-1 


n (exercici corrent) 


100 


100 


90 


70 


100 


100 


90 


70 


100 


100 


90 


70 


100 


* 80


* 60


* 40


100 


 * 100 


 * 90 


 * 90 


Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l’Ajuntament. 
* Percentatges de morositat modificats respecte als aplicats en l’exercici anterior. 


En l’anàlisi dels criteris utilitzats per l’Ajuntament de Lleida per fer l’estimació dels saldos 
de dubtós cobrament en concepte de tributs i altres ingressos de dret públic s’ha posat de 
manifest que en els exercicis 2008 i 2009 l’Ajuntament va incloure en l’estimació un import 
addicional, d’1.527.496,13 €, que feia referència a unes liquidacions de la Taxa per la 
utilització privativa o l’aprofitament especial del vol, sòl i subsòl del domini públic municipal 
–i als expedients sancionadors corresponents–, fetes en l’exercici 2008 a diverses com
panyies de telefonia mòbil, les quals les van recórrer. 


Cal indicar que la quantitat d’1.527.496,13 € correspon al total dels imports liquidats i pen
dents de cobrament, sense tenir en compte que en la part de l’estimació determinada mit
jançant l’aplicació dels percentatges ja hi havia inclosa una part referida al mateix deute. 


Consegüentment, l’estimació calculada per l’Ajuntament en els exercicis 2008 i 2009 
incloïa unes quantitats en excés –per fer referència al mateix deute– de 76.374,81 € i de 
229.124,42 €, respectivament. 


2.1.1.7. Ajuntament de Tarragona 


L’Ajuntament de Tarragona gestiona i recapta amb mitjans propis els seus tributs i altres 
ingressos de dret públic, llevat les multes de circulació, en què la gestió i liquidació de 
l’exacció i la recaptació es va delegar en l’organisme autònom de la Diputació de Tar
ragona: BASE - Gestió d’ingressos locals –i a partir de mitjans del 2010 també les multes 
derivades d’infraccions de l’Ordenança de convivència. 


Així, atès que la gestió de les multes (i també la recaptació) està delegada en un altre ens, 
i que l’Ajuntament reconeix pressupostàriament els drets per aquest concepte en el 
moment del seu cobrament –d’acord amb els criteris comptables d’aplicació–, no consten 
en els seus comptes saldos pendents de cobrament en concepte de multes.  


Els criteris emprats per quantificar els saldos de dubtós cobrament al tancament dels 
exercicis del 2007 al 2011 es van regular en les Bases d’execució del pressupost de 
l’exercici corresponent i durant aquest període es van mantenir invariables. 
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D’acord amb les Bases esmentades, l’estimació es determina per l’aplicació sobre els 
saldos pendents registrats en la Unitat de recaptació de l’Ajuntament, d’un percentatge a 
un tant alçat d’un 25% a partir del segon any d’antiguitat. Així mateix, per als drets 
pendents no registrats en la Unitat esmentada s’estableix, si s’escau, una estimació indi
vidualitzada amb un percentatge del 100% del deute (en les Bases d’execució del 2011 no 
s’especifica aquest percentatge). 


Encara que en els criteris fixats no s’especificava, en l’estimació a un tant alçat l’Ajun
tament va considerar sempre com a base de càlcul només aquells drets pendents que es 
trobaven en període executiu de recaptació dins la Unitat esmentada. 


L’estimació dels saldos de dubtós cobrament provinents dels capítols 1, 2 i 3 realitzada per 
l’Ajuntament per als exercicis del 2007 al 2011 i els percentatges de morositat aplicats es 
mostren, respectivament, en els dos quadres següents: 


Quadre 28. Ajuntament de Tarragona: estimació calculada per als saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 


Conceptes 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos base de càlcul: 


Saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 (a) 34.857.017,22 28.229.128,51 27.374.012,61 35.420.716,31 36.187.291,41 


(menys) / més: (b) 


Conceptes pressupostaris no inclosos (711.733,65) (790.505,32) (834.944,02) * (1.859.623,02) 


Concep. en període voluntari de recapt. (29.450.229,84) (21.814.884,45) (17.085.998,99) (9.513.735,46) (7.236.332,30) 


Total base de càlcul per als saldos 
provinents dels capítols 1, 2 i 3 4.695.053,73 5.623.738,74 9.453.069,60 25.906.980,85 27.091.336,09 


Desglossament de les bases de càlcul: (c) 


Base: tributs i altres ingr. llevat de multes 4.694.861,41 5.612.752,21 9.405.510,47 25.875.166,63 27.069.383,62 


Base: multes de circulació 192,32 0,00 0,00 0,00 0,00 


Base: altres multes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Base: saldos amb estim. individualitzada 0,00 10.986,53 47.559,13 31.814,22 21.952,47 


Estimació saldos de dubtós cobrament: 


Tributs i altres ingressos llevat de multes 556.507,87 418.222,21 541.739,06 2.194.046,39 3.293.986,00 


Multes de circulació 48,08 0,00 0,00 0,00 0,00 


Altres multes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total estimacions a un tant alçat 556.555,95 418.222,21 541.739,06 2.194.046,39 3.293.986,00 


Estimacions individualitzades (d) 0,00 10.986,53 47.559,13 31.814,22 21.952,47 


Total estimació dels saldos de dubtós 
cobrament provinents dels cap. 1, 2 i 3 556.555,95 429.208,74 589.298,19 2.225.860,61 3.315.938,47 


Estimació individualitz. excepcional (e) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.700.000,00 


Total estimació referida als cap. 1, 2 i 3 556.555,95 429.208,74 589.298,19 2.225.860,61 8.015.938,47 


Imports en euros. 

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

* A causa del canvi del programari, en aquest exercici no s’ha pogut diferenciar la part relativa als conceptes pressupostaris exclosos del 

càlcul de la part corresponent als saldos en període voluntari de recaptació.

Notes: 

(a) Saldos pendents de cobrament al tancament de cada exercici obtinguts de la Liquidació del pressupost inclosa en el Compte general 


de l’Ajuntament de l’exercici corresponent. 
(b) Conceptes que en el seu càlcul l’Ajuntament va deduir o va incorporar respecte als saldos pendents de cobrament reflectits en la Liqui


dació del pressupost al tancament de l’exercici. Vegeu l’observació a d’aquest apartat. 
(c) Conceptes amb tractament diferenciat a l’efecte de l’anàlisi de l’estimació dels saldos de dubtós cobrament. 
(d) Vegeu l’observació a d’aquest apartat 2.1.1.7. 
(e) Vegeu l’explicació en l’observació c d’aquest apartat 2.1.1.7. 
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Quadre 29. Ajuntament de Tarragona: percentatges de morositat aplicats 


Exercici de què prové 2007 2008 2009 2010 2011 


Capítols 1, 2 i 3: 


n-2 i anteriors 


n-1 


n (exercici corrent) 


25


0 


0 


25 


0 


0 


25


0 


0 


25 


0 


0 


25 


0 


0 


Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l’Ajuntament. Vegeu l’observació b d’aquest apartat 2.1.1.7. 


En l’anàlisi dels criteris emprats per l’Ajuntament de Tarragona per quantificar l’estimació 
dels saldos de dubtós cobrament en concepte de tributs i altres ingressos de dret públic 
s’ha posat de manifest el següent: 


a) Saldos pendents de cobrament inclosos en la base de càlcul 


Per quantificar l’estimació dels saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 a un tant alçat 
l’Ajuntament va considerar com a base de càlcul només aquells drets pendents registrats 
en la Unitat de recaptació que es trobaven en període executiu, malgrat que en les Bases 
d’execució del pressupost no s’esmenta aquesta concreció. 


Cal fer constar que el criteri d’incloure en l’estimació només els deutes en executiva, a més 
de contravenir allò que està regulat per l’Ajuntament en les Bases, no és raonable, atès 
que exclou una part significativa dels deutes pendents susceptible de morositat. Per tant, 
la base de càlcul hauria d’estar integrada pel deute total, independentment que es trobés 
en període de recaptació voluntari o executiu. 


D’altra banda, els drets pendents registrats en la Unitat de recaptació provinents dels 
capítols 1, 2 i 3 no inclouen la totalitat dels saldos que consten en els comptes de 
l’Ajuntament per aquests capítols –ja que la recaptació d’alguns dels conceptes inclosos 
s’efectua, totalment o parcialment, per canals de l’organització municipal diferents de la 
Unitat esmentada– i, segons s’especifica en les Bases d’execució, per a aquests drets 
pendents s’ha de fer, si s’escau, una estimació individualitzada d’un 100% del deute. 


En el quadre següent es mostren, per exercicis, els imports pendents no registrats en la 
Unitat de recaptació i l’estimació individualitzada que en va fer l’Ajuntament (del 100% del 
saldo). Per diferència s’obté la part d’aquests imports que corresponen als saldos per als 
quals no es va fer cap estimació de morositat: 


Quadre 30. Ajuntament de Tarragona: estimacions individualitzades per als saldos provinents dels 
capítols 1, 2 i 3 


Informació referida als capítols 1, 2 i 3 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos no inclosos en la Unitat de recaptació 


Estimació individualitzada (100% de morositat) 


711.733,65 


0,00 


801.491,85 


(10.986,53) 


882.503,15 


(47.559,13) 


* 


(31.814,22) 


1.881.575,49 


(21.952,47) 


Diferència 711.733,65 790.505,32 834.944,02 * 1.859.623,02 


Imports en euros. 

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

* Informació no disponible per a aquest exercici a causa del canvi de programari. 
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Així, doncs, al tancament dels exercicis analitzats l’import global dels saldos pendents de 
cobrament no inclosos en l’estimació va ser relativament elevat i, encara que es pot inter
pretar que fan referència a deutes per al quals l’Ajuntament va considerar que no hi havia 
cap risc de morositat, aquesta particularitat no es va explicitar en el document de càlcul. 


b) Escalat de percentatges de morositat 


L’Ajuntament va quantificar l’estimació dels saldos de dubtós cobrament mitjançant l’aplica
ció d’un percentatge a un tant alçat d’un 25% a partir del segon any d’antiguitat, tal com es
tablien Bases d’execució dels exercicis referits al període analitzat. Això no obstant, aquest 
criteri no sembla raonable, ja que no està basat en comportaments reals de morositat.11 


c) Estimació individualitzada excepcional 


Excepcionalment, en l’exercici 2011 l’Ajuntament va incloure en l’estimació dels saldos de 
dubtós cobrament un import addicional de 4.700.000 € la finalitat del qual, segons s’indica 
en la documentació aportada, era cobrir el risc que comportava el fet que unes liqui
dacions de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) girades a dues empreses de 
subministrament d’energia –referides als anys del 2005 al 2010, ambdós inclosos, i per un 
import global de 6.625.634,88 €– es trobessin recorregudes judicialment. 


L’Ajuntament va estimar la morositat d’aquest deute en un 70% del total pendent de 
6.625.634,88 € (igual a 4.637.944 € i equivalent a 4.700.000 € arrodonits). 


Cal indicar que aquesta estimació –que va més que duplicar l’estimació referida a la resta 
dels saldos pendents de cobrament calculada d’acord amb els criteris ja exposats– es va 
incorporar per primera vegada en l’exercici 2011, si bé la situació judicial que va motivar la 
seva possible morositat ja s’havia produït abans. 


2.1.1.8. Ajuntament de Mataró 


A l’Ajuntament de Mataró la recaptació, tant en voluntària com en executiva, de la majoria 
dels seus tributs, preus públics i altres ingressos de dret públic s’efectua a través de 
l’Organisme de Gestió Tributària (OGT) de la Diputació de Barcelona. A partir de finals del 
2009 i en el cas de les multes de circulació, la delegació a l’OGT inclou, a més de la 
recaptació, la gestió i liquidació de la sanció. 


Amb relació al criteri emprat per l’Ajuntament per reconèixer els drets per multes de 
circulació, cal indicar que l’OGT disposa d’una aplicació informàtica que facilita, en temps 


11. Cal fer constar que en les Bases d’execució del pressupost de l’exercici 2012 l’Ajuntament de Tarragona va 
modificar el criteri i va adoptar els percentatges estàndard considerats per la Sindicatura en els informes 
municipals emesos fins aleshores –d’un 5% per als saldos provinents de l’exercici corrent; un 15%, un 40% i un 
80% per als saldos provinents, respectivament, dels tres exercicis immediatament precedents al corrent, i un 
100% per a la resta. 
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real, tota la informació que és necessària per poder comptabilitzar la gestió realitzada per 
l’Organisme (càrrecs, cobraments, baixes, etc.), amb la qual cosa, l’Ajuntament –atès que 
disposa de la informació en temps real i d’acord amb els criteris comptables d’aplicació– pot 
reconèixer els drets per multes de circulació com si hagués gestionat directament les multes. 


En conseqüència, malgrat que la gestió i liquidació de les multes s’hagi delegat, en el 
pressupost de l’Ajuntament es reflecteix la gestió efectuada per l’OGT i, per tant, també els 
saldos pendents de cobrament per aquest concepte, els quals s’han d’incloure en l’esti
mació de morositat igual que la resta dels saldos pendents. 


Respecte als criteris a emprar per quantificar l’estimació dels saldos de dubtós cobrament, 
l’Ajuntament no disposa d’una regulació formalment establerta, tal com ja s’ha esmentat al 
començament de l’apartat 2. Malgrat això, durant el període 2007-2011 va utilitzar el 
mètode consistent en l’aplicació d’uns percentatges fixos a un tant alçat, d’acord amb 
l’antiguitat dels deutes. 


Pel que fa als saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3, i llevat dels relatius a multes de 
circulació, els percentatges de morositat aplicats durant el període van coincidir amb els 
estàndards considerats per la Sindicatura en els informes municipals. 


En els dos quadres següents es mostren, respectivament, l’estimació dels saldos de 
dubtós cobrament provinents dels capítols 1, 2 i 3 realitzada per l’Ajuntament per al pe
ríode 2007-2011 i els percentatges de morositat aplicats: 


Quadre 31. Ajuntament de Mataró: estimació calculada per als saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 
Conceptes 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos base de càlcul: 


Saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 (a) 15.350.765,44 17.387.782,68 20.775.865,67 21.288.246,51 22.701.969,12 


(menys) / més: (b) 


Conceptes pressupostaris no inclosos 0,00 0,00 (238.071,44) (1.485.364,52) (1.448.257,21) 


Altres no identificats 0,00 29.185,27 0,00 (132.126,34) 7.823,01 


Total base de càlcul per als saldos 
provinents dels capítols 1, 2 i 3 15.350.765,44 17.416.967,95 20.537.794,23 19.670.755,65 21.261.534,92 


Desglossament de les bases de càlcul: (c) 


Base: tributs i altres ingr. llevat de multes 9.997.106,62 10.981.006,87 14.200.876,48 12.964.453,61 14.596.361,61 


Base: multes de circulació 5.353.658,82 6.435.961,08 6.336.917,75 6.706.302,04 6.037.230,53 


Base: altres multes 0,00 0,00 0,00 0,00 627.942,78 


Base: saldos amb estim. individualitzada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Estimació saldos de dubtós cobrament: 


Tributs i altres ingressos llevat de multes 1.950.432,11 2.369.013,56 2.854.114,78 2.775.745,61 4.110.332,06 


Multes de circulació 3.324.367,52 4.510.523,82 4.105.821,75 3.716.992,21 5.433.507,48 


Altres multes 0,00 0,00 0,00 0,00 565.148,50 


Total estimacions a un tant alçat 5.274.799,63 6.879.537,38 6.959.936,53 6.492.737,82 10.108.988,04 


Estimacions individualitzades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total estimació dels saldos de dubtós 
cobrament provinents dels cap. 1, 2 i 3 5.274.799,63 6.879.537,38 6.959.936,53 6.492.737,82 10.108.988,04 


Imports en euros. 

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

Notes: 

(a) Saldos pendents de cobrament al tancament de cada exercici obtinguts de la Liquidació del pressupost inclosa en el Compte general 


de l’Ajuntament de l’exercici corresponent. 
(b) Conceptes que en el seu càlcul l’Ajuntament va deduir o va incorporar respecte als saldos pendents de cobrament reflectits en la 


Liquidació del pressupost al tancament de l’exercici. Vegeu l’observació a d’aquest apartat 2.1.1.8. 
(c) Conceptes amb tractament diferenciat a l’efecte de l’anàlisi de l’estimació dels saldos de dubtós cobrament. 


38 








SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 21/2014



Quadre 32. Ajuntament de Mataró: percentatges de morositat aplicats 


Exercici de què prové 2007 2008 2009 2010 2011 


Capítols 1, 2 i 3 llevat de multes: 


n-4 i anteriors 


n-3 


n-2 


n-1 


n (exercici corrent) 


100 


80 


40 


15 


5 


100 


80 


40 


15 


5 


100 


80 


40 


15 


5 


100 


80 


40 


15 


5 


100 


80 


40 


15 


5 


Multes de circulació i altres multes: 


n-2 i anteriors 


n-1 


n (exercici corrent) 


90 


90 


(variable) 46 


90 


90 


(variable) 53 


90 


90 


(variable) 48,87 


90 


* (variable) 49,50 


(variable) 49,50 


90 


* 90 


* 90 


Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l’Ajuntament. 
* Percentatges de morositat modificats respecte als aplicats en l’exercici anterior, Vegeu l’observació b d’aquest apartat 2.1.1.8. 


En l’anàlisi dels criteris emprats per l’Ajuntament de Mataró per quantificar l’estimació dels 
saldos de dubtós cobrament en concepte de tributs i altres ingressos de dret públic, s’ha 
posat de manifest el següent: 


a) Saldos pendents de cobrament inclosos en la base de càlcul 


Per quantificar l’estimació dels saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 a un tant alçat 
l’Ajuntament va considerar com a base de càlcul aquells drets pendents que constaven en 
la liquidació del pressupost (encara que en alguns dels exercicis es van produir dife
rències no significatives que no s’han pogut identificar). 


Això no obstant, a partir de l’exercici 2009 l’Ajuntament va excloure de la base de càlcul 
determinats deutes pendents referits a l’Impost sobre bens immobles (IBI) de l’edifici de 
l’hospital propietat del Consorci Sanitari del Maresme, atès que, en virtut d’un conveni 
signat el 28 de desembre del 2009, l’Ajuntament va atorgar al Consorci l’ajornament i el 
fraccionament del deute que hi havia pendent per aquest impost fins al 31 de desembre 
del 2008. 


L’import total fraccionat va ser d’1.133.960,46 € –corresponent a l’IBI del període que va de 
1999 al 2008, ambdós inclosos, d’1.330.070,55 €, i descomptada una despesa a càrrec de 
l’Ajuntament de 196.110,09 €–, a pagar a partir de l’any 2010 mitjançant deu quotes anuals 
de 113.396 €. 


L’Ajuntament no va excloure el deute fraccionat del càlcul de la morositat dels exercicis 
2009, 2010 i 2011, de manera homogènia, sinó que ho va fer de la manera següent: 


•	 En l’exercici 2009 van excloure de la base només 238.071,44 €, corresponents al deute 
pendent per l’IBI dels exercicis 1999 i 2000, amb la qual cosa l’estimació dels saldos de 
dubtós cobrament del 2009 incloïa un import de 849.850,20 € per aquest deute 
fraccionat. 
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•	 En l’exercici 2010 va excloure de la base 1.485.364.52 €, referit al deute total per l’IBI 
fraccionat (del 1999 al 2008), d’1.330.070,55 €, més l’IBI de l’any 2010, de 155.293,97 €, 
que no estava fraccionat; amb la qual cosa l’estimació dels saldos de dubtós cobrament 
del 2010 no va incloure, erròniament, l’import de 7.764,70 €, referit a aquest saldo. 


•	 En l’exercici 2011 l’exclusió es va fer mitjançant la deducció, directament de l’estimació 
ja calculada, d’1.392.227,16 € –si bé, a efectes comparatius, en el quadre en què s’ha 
fet el resum de l’estimació per al període 2007-2011, l’exclusió s’ha reflectit en els 
imports exclosos de la base de càlcul, per un total d’1.448.257,21 €. 


Segons l’Ajuntament, en el càlcul de la morositat no es van tenir en compte els deutes a 
cobrar del Consorci (fraccionats i no fraccionats) perquè es va considerar que es 
compensarien amb uns imports pendents a favor seu, compensació que es va forma
litzar el 17 de desembre del 2012 mitjançant un conveni.12 


Cal indicar, però, que import restat directament de l’estimació, d’1.392.227,16 € –que 
equival al deute fraccionat per l’IBI del període 1999-2008, d’1.330.070,55 €, més l’IBI 
de l’any 2009, de 62.156,61 €– no es correspon amb l’estimació de morositat dels saldos 
a cobrar del Consorci calculada segons l’escalat de percentatges establert, que seria 
d’1.312.341,58 €. Per tant, en deduir un import en excés de 79.885,58 €, es va produir 
un defecte en l’estimació calculada per a l’exercici 2011 pel mateix import. 


b) Escalats de percentatges de morositat 


Fins a l’any 2010, inclòs, l’Ajuntament tenia establert per als drets pendents de cobrament 
per multes de circulació un escalat de percentatges de morositat diferenciat de l’aplicat a 
la resta dels drets, el qual preveia un percentatge de morositat variable per als saldos 
pendents provinents de l’exercici corrent –en el cas del 2010 també per als de l’exercici 
2009– i un altre de fix, d’un 90%, per als provinents d’exercicis anteriors. 


Cal fer constar que, per al càlcul del percentatge de morositat variable aplicat en el 
període 2007-2010, l’Ajuntament va emprar en cada exercici un mètode diferent: en l’any 
2007 va consistir en el percentatge no recaptat que va resultar per als deutes provinents 
de l’exercici 2003 (quart any immediatament anterior al corrent); en el 2008 el mateix criteri, 
però, va incrementar el percentatge resultant en un 5%; en el 2009 es va calcular d’acord 
amb la mitjana dels percentatges no recaptats dels saldos provinents dels quatre exercicis 
que van del 2002 al 2005, i en l’any 2010 d’acord amb la mitjana dels percentatges relatius 
als saldos provinents dels cinc exercicis que van del 2002 al 2006. 


12. En el conveni es va pactar que les tres primeres quotes del deute fraccionat –de 113.396 € cadascuna i 
amb venciment en els exercicis 2010, 2011 i 2012–, juntament amb l’IBI dels exercicis 2010, 2011 i 2012 (net 
d’una part subvencionada per l’Ajuntament), es compensaria amb uns saldos a favor del Consorci. En aquest 
conveni no es menciona l’IBI de l’any 2009, de 62.156,61 € (net de la part subvencionada), ja que aquest import 
s’havia d’ingressar a l’Ajuntament abans del 31 de desembre del 2009, segons es va establir en el conveni 
signat el 28 de desembre d’aquell mateix any. 
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Finalment, en l’exercici 2011 l’Ajuntament va adoptar el criteri estàndard considerat per la 
Sindicatura en els informes municipals, que consisteix a aplicar un percentatge fix, d’un 
90%, independentment de l’exercici l’origen del deute. Això no obstant, aquest percentatge 
el va aplicar no només als saldos pendents per multes de circulació sinó també als 
pendents per altres tipus de multes (per sancions tributàries o altres sancions). 


2.1.1.9. Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 


A l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet la gestió i la recaptació de la totalitat dels 
seus tributs, preus públics, multes i altres ingressos de dret públic es van efectuar amb 
mitjans propis fins al 19 de juliol de 2010, data en què es va delegar en l’OGT de la 
Diputació de Barcelona la gestió, liquidació i recaptació total de l’Impost sobre vehicles de 
tracció mecànica (IVTM) i de les multes de circulació, així com la recaptació en període 
executiu de la resta de les exaccions municipals. 


En relació amb el criteri emprat per l’Ajuntament per reconèixer els drets per l’IVTM i per 
multes de circulació, cal indicar que l’OGT disposa d’una aplicació informàtica que facilita, 
en temps real, tota la informació que és necessària per poder comptabilitzar la gestió 
realitzada per l’Organisme (càrrecs, cobraments, baixes, fallits, etc.), amb la qual cosa, 
l’Ajuntament –com que disposa de la informació en temps real i d’acord amb els criteris 
comptables d’aplicació– pot reconèixer els drets per l’IVTM i per multes de circulació de la 
mateixa manera que si els hagués gestionat directament. 


Així, malgrat que la gestió i liquidació de l’IVTM i de les multes s’hagin delegat, la gestió 
efectuada per l’OGT es reflecteix en el pressupost de l’Ajuntament i, per tant, també s’hi 
reflecteixen els saldos pendents de cobrament per aquests conceptes, els quals s’han 
d’incloure en l’estimació de morositat igual que la resta dels saldos pendents. 


L’Ajuntament va començar a regular formalment els criteris a emprar per quantificar 
l’estimació dels saldos de dubtós cobrament en les Bases d’execució del pressupost de 
l’exercici 2008. Per als saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3, els criteris es van determinar 
de la manera següent: 


La provisió dels capítols I, II i III d’ingressos es calcularà dotant la quantia que resulti 
d’aplicar sobre els drets liquidats, el percentatge que es consideri de difícil recap
tació, excepte que el saldo pendent de cobrar sigui inferior. Aquest percentatge de 
difícil recaptació es determinarà prenent com a base els exercicis (n-4) i (n-3) i, serà 
el percentatge no cobrat a 31 de desembre de l’exercici (n) sobre els drets liquidats 
a aquests exercicis. Els deutes amb una antiguitat superior a quatre anys respecte 
l’exercici (n) es dotaran en la seva totalitat. 


Així, per exemple, en l’exercici 2011 el “percentatge de difícil recaptació” d’un impost 
s’obtindria per la divisió de la suma dels drets pendents de cobrament provinents dels 
exercicis 2007 i 2008 al tancament del 2011 i afegides les baixes registrades en els 
exercicis del 2008 al 2011, entre la suma dels drets reconeguts nets per aquest impost en 
els exercicis 2007 i 2008. 
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Una vegada obtingut el percentatge indicat, aquest s’aplica sobre l’import dels drets 
reconeguts nets d’aquell impost en els exercicis que van del 2008 al 2011 (últims quatre 
anys) i el resultat és la xifra a incloure en l’estimació dels saldos de dubtós cobrament, 
sempre que sigui inferior al saldo pendent de cobrament al tancament del 2011, i si no és 
inferior, s’hi haurà d’incloure el saldo pendent (respecte a aquest sistema, vegeu l’obser-
vació a d’aquest apartat). 


En la seva estimació l’Ajuntament va fer els càlculs de manera diferenciada per a cada un 
dels impostos inclosos en els capítols 1 i 2, i en el cas del capítol 3 va separar les multes 
(de circulació i altres multes) de la resta dels components. 


Així mateix, en els exercicis del 2008 al 2011, ambdós inclosos, l’Ajuntament va afegir a 
l’estimació calculada d’acord amb el que s’ha explicat, una quantitat addicional i genèrica 
(vegeu l’observació b d’aquest apartat). 


L’estimació dels saldos de dubtós cobrament provinents dels capítols 1, 2 i 3 realitzada per 
l’Ajuntament per als exercicis del 2007 al 2011 i els percentatges de morositat aplicats es 
mostren, respectivament, en els dos quadres següents: 


Quadre 33. Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet: estimació calculada per als saldos provinents 
dels capítols 1, 2 i 3 
Conceptes 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos base de càlcul: 


Saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 (a) 11.042.687,65 12.265.052,74 15.288.849,34 17.997.299,83 19.034.570,68 


(menys) / més: (b) 


Conceptes pressupostaris no inclosos 0,00 0,00 0,00 (595,65) (225.250,57) 


Total base de càlcul per als saldos 
provinents dels capítols 1, 2 i 3 11.042.687,65 12.265.052,74 15.288.849,34 17.996.704,18 18.809.320,11 


Desglossament de les bases de càlcul: (c) 


Base: tributs i altres ingr. llevat de multes 9.373.685,03 10.645.184,99 13.844.880,92 16.285.395,54 16.397.022,39 


Base: multes de circulació 1.370.568,75 1.399.677,93 1.193.058,17 1.465.554,22 2.050.241,33 


Base: altres multes 298.433,87 220.189,82 250.910,25 245.754,42 362.056,39 


Base: saldos amb estim. individualitzada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Estimació saldos de dubtós cobrament: 


Tributs i altres ingressos llevat de multes 5.346.676,27 5.683.302,95 6.473.013,28 6.642.688,20 7.326.324,99 


Multes de circulació 1.344.326,19 1.319.610,11 1.129.143,34 1.292.719,36 1.600.617,66 


Altres multes 296.329,45 214.072,78 244.317,83 225.334,01 303.370,32 


Total estimacions a un tant alçat 6.987.331,91 7.216.985,84 7.846.474,45 8.160.741,57 9.230.312,97 


Estimacions individualitzades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total estimació dels saldos de dubtós 
cobrament provinents dels cap. 1, 2 i 3 6.987.331,91 7.216.985,84 7.846.474,45 8.160.741,57 9.230.312,97 


Estimacions genèriques cap. 1, 2 i 3 (d) 0,00 613.252,64 764.732,40 899.835,21 461.515,65 


Total estimació referida als cap. 1, 2 i 3 6.987.331,91 7.830.238,48 8.611.206,85 9.060.576,78 9.691.828,62 


Imports en euros. 

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

Notes: 

(a) Saldos pendents de cobrament al tancament de cada exercici obtinguts de la Liquidació del pressupost inclosa en el Compte general 


de l’Ajuntament de l’exercici corresponent. 
(b) Conceptes que en el seu càlcul l’Ajuntament va deduir o va incorporar respecte als saldos pendents de cobrament reflectits en la 


Liquidació del pressupost al tancament de l’exercici. L’import deduït en l’exercici 2011, de 225.250,57 €, és degut al fet que en el càlcul 
de l’estimació l’Ajuntament va cometre un error i no va incloure la totalitat del saldo pendent de cobrament provinent de l’exercici 2010 
d’alguns dels conceptes. Vegeu l’observació a d’aquest apartat 2.1.1.9. 


(c) Conceptes amb tractament diferenciat a l’efecte de l’anàlisi de l’estimació dels saldos de dubtós cobrament. 
(d) Vegeu l’explicació d’aquesta estimació en l’observació b d’aquest apartat 2.1.1.9. 
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Quadre 34. Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet: percentatges de morositat aplicats* 
Exercici de què prové 2007 2008 2009 2010 2011 


Capítols 1, 2 i 3 llevat de multes: 
n-4 i anteriors 
n-3 
n-2 
n-1 
n (exercici corrent) 


100,00 
(variable) 100,00 
(variable) 95,35 
(variable) 61,35 
(variable) 22,94 


100,00
(variable) 100,00 
(variable) 92,23 
(variable) 62,03 
(variable) 20,49 


100,00 
(variable) 98,02 
(variable) 86,12 
(variable) 36,90 
(variable) 19,14 


100,00
(variable) 99,71 
(variable) 49,93 
(variable) 33,07 
(variable) 20,26 


100,00 
(variable) 60,63 
(variable) 41,71 
(variable) 36,43 
(variable) 26,49 


Multes de circulació i altres multes: 
n-4 i anteriors 
n-3 
n-2 
n-1 
n (exercici corrent) 


100,00 
(variable) 100,00 
(variable) 100,00 
(variable) 100,00 


(variable) 96,91 


100,00
(variable) 100,00 
(variable) 100,00 
(variable) 100,00 


(variable) 90,90 


100,00 
(variable) 100,00 
(variable) 100,00 
(variable) 100,00 
(variable) 90,71 


100,00
(variable) 100,00 
(variable) 100,00 
(variable) 100,00 


(variable) 84,85 


100,00 
(variable) 100,00 
(variable) 100,00 
(variable) 100,00 
(variable) 66,96 


Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l’Ajuntament. 
* Percentatges mitjans. L’Ajuntament va obtenir aquests percentatges indirectament i de manera diferenciada per a cada un dels impostos 
inclosos en els capítols 1 i 2. En el cas del capítol 3, va separar les multes de circulació i altres multes de la resta dels conceptes inclosos en 
el capítol. 


En l’anàlisi dels criteris emprats per l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per 
quantificar l’estimació dels saldos de dubtós cobrament en concepte de tributs i altres 
ingressos de dret públic s’ha posat de manifest el següent: 


a) Obtenció dels percentatges de morositat 


En la part descriptiva d’aquest apartat s’ha explicat el mètode emprat per l’Ajuntament per de
terminar la quantia dels saldos de dubtós cobrament provinents dels capítols 1, 2 i 3; sistema 
que, a més de requerir la realització de diversos càlculs, es nodreix d’una gran quantitat de 
dades referides a diferents exercicis (drets reconeguts nets, baixes i saldos pendents). 


En la verificació de l’estimació efectuada per al període objecte d’anàlisi s’ha posat de 
manifest que l’Ajuntament va cometre diversos errors –tant pel que fa a les dades 
emprades com pel que fa als càlculs realitzats–, sobretot en l’estimació referida a l’exercici 
2011, en què, a causa dels errors comesos, l’import calculat per l’entitat, de 
9.230.312,97 €, presentava una infravaloració de 2.938.092,27 €. 


b) Estimacions de morositat genèriques 


A partir de l’exercici 2008, a l’import de l’estimació calculada mitjançant el mètode exposat 
l’Ajuntament hi va afegir una quantitat global i genèrica, l’import de la qual per als exercicis 
2008, 2009 i 2010 es va determinar en un 5% dels saldos pendents provinents dels 
capítols 1, 2 i 3, i per a l’exercici 2011, en un 2,5%, aproximadament. 


En el quadre següent es mostra el pes relatiu d’aquestes quantitats genèriques respecte a 
l’import total de l’estimació de cada exercici: 


Quadre 35. Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet: estimacions de morositat genèriques 


Components de l’estimació referida als 2008 2009 2010 2011 


capítols 1, 2 i 3 Import % Import % Import % Import % 


Escalat de percentatges a un tant alçat 
Estimacions genèriques 


7.216.985,84
613.252,64 


92 
8 


7.846.474,45 
764.732,40


91 
9 


8.160.741,57
899.835,21 


90 
10 


9.230.312,97 
461.515,65 


95 
5 


Total estimació 7.830.238,48 100 8.611.206,85 100 9.060.576,78 100 9.691.828,62 100 


Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l’Ajuntament.
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Respecte a aquestes quantitats genèriques, que no tenen cap base objectiva, cal fer constar 
que, a més de desvirtuar totalment qualsevol estimació dels saldos de dubtós cobrament 
calculada d’acord amb criteris acceptables, vulnera el principi comptable d’uniformitat, 
l’aplicació del qual garanteix la comparabilitat de les dades entre exercicis fins que les 
circumstàncies canviïn de manera que s’imposi la necessitat d’adoptar uns altres criteris. 


2.1.1.10. Ajuntament de Reus 


Durant el període analitzat l’Ajuntament de Reus no tenia regulats formalment els criteris a 
emprar per determinar l’estimació dels saldos de dubtós cobrament, tal com ja s’ha 
esmentat al començament de l’apartat 2. Per quantificar-la l’Ajuntament va utilitzar el 
mètode de l’aplicació d’uns percentatges fixos a un tant alçat, els quals, a partir del 2008, 
van ser coincidents amb els estàndards considerats per la Sindicatura en els informes 
municipals, llevat dels relatius als saldos per multes de circulació, que no es van equiparar 
als de la Sindicatura fins a l’any 2011. 


En els dos quadres següents es mostren, respectivament, l’estimació dels saldos de 
dubtós cobrament provinents dels capítols 1, 2 i 3 realitzada per l’Ajuntament per al 
període 2007-2011 i els percentatges de morositat aplicats: 


Quadre 36. Ajuntament de Reus: estimació calculada per als saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 
Conceptes 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos base de càlcul: 


Saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 (a) 14.366.475,63 16.516.046,05 17.563.003,37 19.376.139,24 20.748.234,06 


(menys) / més: (b) 


Conceptes pressupostaris no inclosos (607.346,94) 0,00 0,00 0,00 0,00 


Concep. en període voluntari de recapt. (5.214.032,91) 0,00 0,00 0,00 0,00 


Altres 0,00 289.194,20 0,00 (0,99) 1.827,92 


Total base de càlcul per als saldos 
provinents dels capítols 1, 2 i 3 8.545.095,78 16.805.240,25 17.563.003,37 19.376.138,25 20.750.061,98 


Desglossament de les bases de càlcul: (c) 


Base: tributs i altres ingr. llevat de multes 6.009.401,52 12.886.398,81 13.713.448,48 15.581.523,40 17.351.474,49 


Base: multes de circulació 2.535.694,26 3.918.841,44 3.849.554,89 3.794.614,85 3.398.587,49 


Base: altres multes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Base: saldos amb estim. individualitzada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Estimació saldos de dubtós cobrament: 


Tributs i altres ingressos llevat de multes 1.742.726,44 2.937.351,19 2.337.826,51 2.716.505,01 3.642.425,59 


Multes de circulació 735.351,34 1.555.855,45 2.197.605,77 1.431.239,02 3.062.045,18 


Altres multes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total estimacions a un tant alçat 2.478.077,78 4.493.206,64 4.535.432,28 4.147.744,03 6.704.470,77 


Estimacions individualitzades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total estimació dels saldos de dubtós 
cobrament provinents dels cap. 1, 2 i 3 2.478.077,78 4.493.206,64 4.535.432,28 4.147.744,03 6.704.470,77 


Imports en euros. 

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

Notes: 

(a) Saldos pendents de cobrament al tancament de cada exercici obtinguts de la Liquidació del pressupost inclosa en el Compte general 


de l’Ajuntament de l’exercici corresponent. 
(b) Conceptes que en el seu càlcul l’Ajuntament va deduir o va incorporar respecte als saldos pendents de cobrament reflectits en la 


Liquidació del pressupost al tancament de l’exercici. No s’han pogut identificar ni els conceptes exclosos de la base de càlcul de 
l’exercici 2007, per un total de 607.346,94 €, ni els inclosos en la quantitat de 289.194,20 €, de l’exercici 2008. 


(c) Conceptes amb tractament diferenciat a l’efecte de l’anàlisi de l’estimació dels saldos de dubtós cobrament. 


44 








SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 21/2014



Quadre 37. Ajuntament de Reus: percentatges de morositat aplicats 


Exercici de què prové 2007 2008 2009 2010 2011 


Capítols 1, 2 i 3 llevat de multes: 


n-4 i anteriors 


n-3


n-2


n-1


n (exercici corrent) 


29 


29 


29 


29 


29 


* 100 


* 80 


* 40 


* 15 


*  5 


100 


80 


40 


15 


5 


100 


80 


40 


15 


5 


100 


80 


40 


15 


5 


Multes de circulació: 


n-3 i anteriors 


n-2 


n-1 


n (exercici corrent) 


29 


29 


29 


29 


* 100 


* 80 


* 40 


* 15 


100 


* 95 


* 60 


* 35 


100 


* 80 


* 40 


* 15 


100 


* 90 


* 90 


* 90 


Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l’Ajuntament. 
* Percentatges de morositat modificats respecte als aplicats en l’exercici anterior. 


Com es reflecteix en els quadres anteriors, el criteri, poc raonable, d’aplicar un per
centatge fix, d’un 29%, sobre els deutes pendents de cobrament en període de recaptació 
executiu, independentment de l’exercici de què prové, es va esmenar en l’exercici 2008. 


2.1.2.	 Estimació referida als saldos provinents d’altres capítols d’ingressos i 
dels saldos deutors d’operacions no pressupostàries 


En aquest apartat s’analitza la part de l’estimació dels saldos de dubtós cobrament cal
culada per cada ajuntament per als deutes pressupostaris pendents de cobrament pro
vinents de capítols diferents dels referits a tributs i altres ingressos de dret públic i també, 
si s’escau, la part corresponent als saldos deutors de caràcter no pressupostari. 


Els imports d’aquestes estimacions per al període 2007-2011 es reflecteixen en el quadre 
següent: 


Quadre 38. Estimacions dels saldos de dubtós cobrament referides als saldos dels capítols diferents dels 
relatius a tributs i altres ingressos de dret públic i als saldos deutors d’operacions no pressupostàries 


Ajuntament 2007 2008 2009 2010 2011 


Barcelona 


Capítol 5 


Capítols 4 i 7 


824.137,78 


6.514.971,21 


1.075.891,44 


0,00 


862.074,15 


4.558.435,11 


923.661,63 


17.158.435,11 


1.371.180,21 


8.948.612,77 


Total 7.339.108,99 1.075.891,44 5.420.509,26 18.082.096,74 10.319.792,98 


L’Hospitalet de Llobregat 


Capítol 5 5.016,84 16.639,03 25.987,28 37.067,34 62.010,06 


Total 5.016,84 16.639,03 25.987,28 37.067,34 62.010,06 


Badalona 


Capítol 5 


Capítol 8 


139.021,13 


0,00 


80.831,44


0,00 


 135.804,02 


514,93 


145.080,28 


0,00 


213.206,19 


0,00 


Total 139.021,13 80.831,44 136.318,95 145.080,28 213.206,19 


Terrassa 


Capítol 5 0,00 0,00 0,00 0,00 420.495,00 


Total 0,00 0,00 0,00 0,00 420.495,00 


.../... 
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Ajuntament 2007 2008 2009 2010 2011 


Sabadell 


Capítol 5 760,25 143,87 1.815,69 10.839,24 0,00 
Capítols 4 i 7 0,00 0,00 30,79 61,56 0,00 


Subtotal 760,25 143,87 1.846,48 10.900,80 0,00 
D’operacions no pressupostàries 8,60 654,64 2.721,69 6.626,88 0,00 
Total 768,85 798,51 4.568,17 17.527,68 0,00 


Lleida 


Capítol 5 183.846,94 202.048,91 236.227,03 299.554,46 183.015,97 
Capítols 4 i 7 0,00 297.166,68 319.546,86 248.984,46 0,00 
Total 183.846,94 499.215,59 555.773,89 548.538,92 183.015,97 


Tarragona 


Capítol 5 0,00 0,00 0,00 3.994,85 3.968,79 
Capítols 4 i 7 0,00 104.241,71 124.241,71 49.495,00 20.000,00 
Capítol 8 0,00 0,00 0,00 11.295,10 11.295,10 


Subtotal 0,00 104.241,71 124.241,71 64.784,95 35.263,89 
D’operacions no pressupostàries 0,00 1.384,90 0,00 0,00 0,00 
Total 0,00 105.626,61 124.241,71 64.784,95 35.263,89 


Mataró 


Capítol 5 99.717,17 57.751,03 * 0,00 101.353,66 
Capítols 4 i 7 47.223,75 48.840,59 * 0,00 3.285.563,83 
Capítol 6 304,50 219.549,94 * 0,00 500,00 
Capítol 8 0,00 0,00 * 0,00 61.388,54 
Total 147.245,42 326.141,56 211.733,97 0,00 3.448.806,03 


Santa Coloma de Gramenet 


Capítol 5 45.669,03 51.857,21 66.302,59 82.819,31 99.342,78 
Capítols 4 i 7 396.927,68 1.676.103,87 4.401.393,99 1.217.824,98 1.206.466,21 
Capítol 6 51.472,43 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total 494.069,14 1.727.961,08 4.467.696,58 1.300.644,29 1.305.808,99 


Reus 
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pels ajuntaments.

* Desglossament no disponible. 


De l’anàlisi realitzada sobre la informació exposada en el quadre anterior es desprèn el 
següent: 


•	 Durant el període 2007-2011 l’Ajuntament de Reus no va fer cap estimació per als 
saldos pendents referits als conceptes analitzats en aquest apartat; l’Ajuntament de 
Sabadell va deixar de fer-la en l’exercici 2011, en canvi, l’Ajuntament de Terrassa la va 
començar a quantificar en aquest mateix any. 


L’Ajuntament de Mataró només no la va quantificar en l’exercici 2010, la qual cosa posa 
en evidència una falta d’uniformitat respecte als altres exercicis. 


•	 Al tancament de l’exercici 2011 cap dels ajuntaments va fer una estimació de dubtós 
cobrament per als saldos de deutors per operacions no pressupostàries i, llevat dels 
ajuntaments de Sabadell i de Tarragona (que la van quantificar en algun exercici), tam
poc no l’havien fet per als dels exercicis anteriors. 


El fet de no considerar en l’estimació els saldos deutors provinents d’operacions no 
pressupostàries pot ser raonable, depenent de la naturalesa de les operacions. En tot 
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cas, l’estimació hauria de fer-se de manera individualitzada, llevat de la referida als 
saldos de deutors per IVA repercutit, per a la qual s’hauria d’emprar el mateix criteri que 
l’emprat per als imports pendents inclosos en l’estimació dels saldos pressupostaris per 
les operacions realitzades amb IVA repercutit. 


•	 Tots els ajuntaments que en el període 2007-2011 van fer l’estimació pels conceptes 
analitzats en aquest apartat van incloure en el seu càlcul saldos provinents del capítol 5, 
Ingressos patrimonials. 


En general, els saldos del capítol 5 inclosos en l’estimació corresponen a conceptes 
amb contraprestació periòdica (arrendament de finques, producte de concessions i 
aprofitaments especials, etc.) i els criteris emprats pels ajuntaments per quantificar-la 
van ser el mateixos que els aplicats per a l’estimació dels saldos referits a tributs i altres 
ingressos de dret públic, llevat de Terrassa, Mataró i Santa Coloma de Gramenet, que 
van fer una estimació individualitzada del 100% de determinats saldos pendents que es 
trobaven en circumstàncies particulars. 


El fet d’incloure en l’estimació determinats saldos provinents del capítol 5 és raonable i, 
depenent de la naturalesa de les operacions, es pot emprar l’estimació quantificada de 
manera individual o bé l’efectuada globalment mitjançant l’aplicació de percentatges a 
un tant alçat. 


•	 Cinc dels ajuntaments (Barcelona, Lleida, Tarragona, Mataró i Santa Coloma de Gra
menet) van fer estimació de dubtós cobrament per determinats saldos pendents de 
cobrament per transferències o subvencions, tant corrents com de capital, per als quals 
van estimar una morositat igual al saldo pendent. L’Ajuntament de Mataró, però, en els 
exercicis 2007, 2008 i 2009 va fer la quantificació mitjançant l’aplicació dels mateixos 
percentatges a un tant alçat que els aplicats per a la resta dels saldos pressupostaris. 


En el cas dels saldos pendents de cobrament per transferències o per subvencions, 
caldria analitzar si el criteri emprat pels ajuntaments per reconèixer els drets va ser 
l’establert en la normativa comptable d’aplicació, atès el següent: 


•	 La ICAL considera explícitament com a principis i normes de comptabilitat aplicables 
els documents Principis comptables públics –elaborats per la Comissió de Principis i 
Normes Comptables Públiques i la Intervenció General de l’Administració de l’Estat–, 
els quals estableixen que els drets en concepte de transferències i subvencions, 
corrents o de capital, s’han de reconèixer quan s’hagi produït l’increment de l’actiu 
(en general, quan s’hagin cobrat), o bé abans del cobrament, si l’ens beneficiari co
neix amb certesa que l’ens concedent ha dictat l’acte de reconeixement de l’obli
gació correlativa. 


Així, d’acord amb el criteri de reconeixement esmentat, els saldos pendents de co
brament en concepte de transferències o de subvencions (principalment d’ens 
públics) haurien de ser molt reduïts i correspondre a drets per als quals el risc de 
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morositat és mínim i, per tant, sense haver de fer cap estimació de dubtós 
cobrament. 


•	 Això no obstant, tant si van fer estimació com si no, els deu ajuntaments analitzats 
presentaven saldos pendents per subvencions, corrents i de capital –essent l’import 
global d’alguns d’aquests saldos relativament significatius, tant de l’exercici corrent 
com d’exercicis tancats. 


En el quadre següent es mostren els saldos pendents de cobrament al tancament 
dels exercicis que van del 2007 al 2011 provinents dels capítols 4 i 7, Ingressos per 
transferències, corrents i de capital, respectivament, i l’estimació que, si escau, va 
quantificar cada ajuntament per a alguns dels saldos d’aquests capítols: 


Quadre 39. Saldos pendents de cobrament per transferències i subvencions i estimacions dels 
de dubtós cobrament 
Ajuntament 2007 2008 2009 2010 2011 


Barcelona 


Saldos pendents (cap. 4 i 7) 57.978.895,51 78.837.276,91 160.976.878,92 113.451.239,38 140.728.110,28 
Estim. dubt. cob. (cap. 4 i 7) 6.514.971,21 0,00 4.558.435,11 17.158.435,11 8.948.612,77 


L’Hospitalet de Llobregat 


Saldos pendents (cap. 4 i 7) 28.501.537,37 36.536.374,93 58.418.257,32 54.005.471,64 43.603.451,28 
Estim. dubt. cob. (cap. 4 i 7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Badalona 


Saldos pendents (cap. 4 i 7) 4.933.581,99 5.979.166,14 19.428.399,63 12.834.617,81 17.306.938,40 


Estim. dubt. cob. (cap. 4 i 7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Terrassa 


Saldos pendents (cap. 4 i 7) 17.420.256,66 19.453.311,54 29.972.946,12 27.687.254,39 20.767.188,73 


Estim. dubt. cob. (cap. 4 i 7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Sabadell 


Saldos pendents (cap. 4 i 7) 15.931.060,52 33.169.094,24 37.076.324,72 29.232.816,03 31.659.838,50 
Estim. dubt. cob. (cap. 4 i 7) 0,00 0,00 30,79 61,56 0,00 


Lleida 


Saldos pendents (cap. 4 i 7) 11.513.518,72 13.059.148,85 30.423.764,79 23.577.759,62 26.306.835,30 
Estim. dubt. cob. (cap. 4 i 7) 0,00 297.166,68 319.546,86 248.984,46 0,00 


Tarragona 


Saldos pendents (cap. 4 i 7) 2.953.278,28 2.302.211,49 4.335.643,42 6.324.189,66 10.528.947,74 
Estim. dubt. cob. (cap. 4 i 7) 0,00 104.241,71 124.241,71 49.495,00 20.000,00 


Mataró  


Saldos pendents (cap. 4 i 7) 6.504.449,34 13.101.508,24 17.268.838,52 18.687.003,87 17.624.596,62 


Estim. dubt. cob. (cap. 4 i 7) 47.223,75 48.840,59 * 0,00 3.285.563,83 


Santa Coloma de Gramenet 


Saldos pendents (cap. 4 i 7) 15.261.568,58 13.663.492,15 24.185.820,61 27.129.130,32 27.760.058,55 


Estim. dubt. cob. (cap. 4 i 7) 396.927,68 1.676.103,87 4.401.393,99 1.217.824,98 1.206.466,21 


Reus 


Saldos pendents (cap. 4 i 7) 4.054.457,22 6.335.490,53 16.463.189,23 11.766.373,94 14.610.978,45 


Estim. dubt. cob. (cap. 4 i 7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pels ajuntaments.

* Desglossament de la part corresponent als capítols 4 i 7 no disponible. 


No s’ha verificat l’adequació del criteri emprat pels ajuntaments per reconèixer els drets 
per transferències i subvencions, atès que no forma part de l’objecte d’aquest treball, 
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això no obstant, pel volum dels saldos que consten al tancament de cada exercici i per 
les explicacions d’alguns dels ajuntaments en relació amb aquesta qüestió, es pot de
duir que, en general, els ajuntaments no van seguir el criteri de reconeixement exposat 
anteriorment, la qual cosa va motivar que alguns d’ells incloguessin en l’estimació de
terminats saldos per subvencions que, probablement, s’havien reconegut indegu
dament. 


•	 Els ajuntaments de Mataró i de Santa Coloma de Gramenet van incloure en l’estimació 
d’alguns dels exercicis saldos pendents provinents del capítol 6, Alienació d’inversions 
reals, i els ajuntaments de Badalona, Tarragona i Mataró van incloure saldos en con
cepte de préstecs o bestretes concedides (al personal o a altres) provinents del capítol 
8, Variació d’actius financers. 


Llevat de l’Ajuntament de Mataró que, en general, va quantificar l’estimació mitjançant 
l’aplicació dels mateixos percentatges a un tant alçat que els aplicats per a la resta dels 
saldos pressupostaris, els altres ajuntaments la van fer de manera individualitzada. 


Cal assenyalar que, per la naturalesa dels saldos pendents, l’estimació hauria de fer-se 
sempre mitjançant una anàlisi individualitzada i, qüestionar-se si es tracta d’una situació 
de morositat o bé es tracta d’un reconeixement del dret de manera anticipada o 
indeguda. 


2.2. ESTIMACIÓ A PARTIR DE LA RECAPTACIÓ 


En aquest apartat es fa una anàlisi comparativa de l’estimació dels saldos de dubtós 
cobrament corresponents al 31 de desembre del 2011 quantificada per la Sindicatura per 
a cada un dels deu ajuntaments, d’acord amb els criteris següents: 


•	 L’estimació fa referència només als saldos pendents de cobrament provinents dels 
capítols 1, 2 i 3, referits a tributs i altres ingressos de dret públic, atès que, llevat d’al
guns dels conceptes inclosos en el capítol 5, Ingressos patrimonials, els saldos pen
dents d’altres capítols així com els d’operacions no pressupostàries no són susceptibles 
d’una estimació global i, per tant, en aquests casos l’estimació hauria de fer-se de 
manera individualitzada. 


Per a cada ajuntament, el càlcul s’ha efectuat de manera agregada per a la totalitat dels 
saldos inclosos en els capítols indicats, llevat dels corresponents a multes de circulació, 
que s’han segregat de la resta perquè els procediments de gestió, liquidació i recapta
ció d’aquests deutes aconsellen un escalat de percentatges a aplicar, propi i dife
renciat. 


•	 El mètode d’estimació es basa en l’aplicació sobre els saldos pendents de cobrament 
d’un escalat de percentatges de morositat fixat segons l’antiguitat dels deutes, el qual 
s’ha determinat per complementarietat amb l’escalat de percentatges de cobrament 
mitjà del període 2007-2011 obtingut per a cada ajuntament. 


49 








SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 21/2014



L’escalat de percentatges de cobrament (grau de cobrament) de cada un dels exercicis 
del període s’ha calculat en funció de l’antiguitat dels deutes de la manera següent: 


•	 Per als deutes de l’exercici corrent (n), el grau de cobrament s’ha determinat per la 
proporció que representa la part cobrada en l’exercici sobre drets reconeguts en 
l’exercici corrent nets d’anul·lacions i de cancel·lacions. 


•	 Per als deutes provinents dels tres exercicis anteriors al corrent (n-1, n-2 i n-3), el 
grau de cobrament s’ha determinat per la proporció que representa la part cobrada 
en l’exercici sobre drets que constaven pendents de cobrament al començament de 
l’exercici, i deduïdes també les anul·lacions i les cancel·lacions enregistrades en 
l’exercici. 


•	 Per als deutes amb una antiguitat igual o superior a quatre anys (n-4 i anteriors), el 
grau de cobrament s’ha calculat de la mateixa manera que l’anterior, però en aquest 
cas el deute pendent fa referència a l’agregat dels saldos provinents de l’exercici 
d’origen. 


Un cop obtingut per a cada ajuntament l’escalat de percentatges de cobrament cor
responent als exercicis inclosos en el període 2007-2011 –per a les multes de circulació 
per una banda i per a la resta dels conceptes d’ingrés per una altra–, a través de la 
mitjana aritmètica dels cinc exercicis s’ha determinat el grau de cobrament mitjà dels 
deutes pendents segons la seva antiguitat i, per complementarietat, el grau de morositat 
mitjà. 


•	 S’han fet dues quantificacions –de l’estimació dels saldos de dubtós cobrament cor
responents al 31 de desembre del 2011 de cada un dels ajuntaments–: una d’acord 
amb l’escalat corresponent al grau de morositat mitjà de l’ajuntament i l’altra d’acord 
amb l’escalat mitjà, comú per als deu ajuntaments, obtingut mitjançant la mitjana arit
mètica dels deu escalats esmentats. 


D’aquesta manera, per comparació amb la part de l’estimació dels saldos de dubtós 
cobrament corresponents al 31 de desembre del 2011 efectuada per cada ajuntament i 
relativa als saldos pendents provinents dels capítols 1, 2 i 3, es poden quantificar les 
diferències d’estimació existents entre el sistema emprat per l’ajuntament i el sistema 
emprat per la Sindicatura, el qual, com s’ha indicat, dóna com a resultat dues quanti
ficacions. 


En els dotze quadres següents es reflecteix l’efecte quantitatiu del que s’ha exposat en els 
paràgrafs anteriors: 


•	 En els quadres que van del 40 al 49 es mostren, per ajuntaments, els percentatges de 
cobrament de cada un dels exercicis així com els graus de cobrament i de morositat 
mitjans del període 2007-2011, tots referits a l’ajuntament. 
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•	 En el quadre 50 es presenta –també en percentatges i segons l’antiguitat dels deutes– 
el grau de morositat mitjà del període 2007-2011 dels deu ajuntaments així com l’escalat 
mitjà calculat d’acord amb la mitjana aritmètica. 


•	 En el quadre 51 es reflecteixen les dades comparatives dels deu ajuntaments referides 
al 31 de desembre del 2011 i relatives als aspectes següents: els saldos pendents que 
consten en la Liquidació dels pressupost provinents dels capítols 1, 2 i 3, l’estimació 
determinada per l’ajuntament corresponent i referida als mateixos capítols, les dues 
estimacions efectuades per la Sindicatura –segons el grau de morositat mitjà del 
període 2007-2011 referit a l’ajuntament i segons l’escalat mitjà calculat d’acord amb la 
mitjana aritmètica dels deu ajuntaments– i les diferències existents respecte a l’esti
mació determinada per l’ajuntament, en termes absoluts i relatius. 


Quadre 40. Ajuntament de Barcelona: graus de cobrament i de morositat mitjans del període 2007-2011 


Grau de cobrament de l’exercici % Grau de Grau de 
cobrament morositat 


mitjà període mitjà període 
Exercici de què prové 2007 2008 2009 2010 2011 2007-2011 % 2007-2011 % 


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


n-4 i anteriors * - 11,69 5,11 4,28 2,61 5,92 94,08 


n-3 * - 7,30 5,09 5,86 9,63 6,97 93,03 


n-2 * - 15,01 15,57 11,36 5,55 11,87 88,13 


n-1 20,30 50,18 37,60 44,59 38,11 38,16 61,84 


n (exercici corrent) 90,76 90,02 89,81 89,62 90,01 90,04 9,96 


Multes de circulació: 


n-4 i anteriors * - 9,58 10,48 5,65 4,68 7,60 92,40 


n-3 * - 13,32 15,23 9,08 6,91 11,13 88,87 


n-2 * - 15,42 24,21 13,01 15,19 16,96 83,04 


n-1 21,66 24,02 25,59 22,64 27,32 24,25 75,75 


n (exercici corrent) 42,70 40,23 40,75 41,66 45,44 42,16 57,84 


Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l’Ajuntament. 
* Informació no disponible pel fet que les dades referides als exercicis tancats del 2007 no estan desglossades per anys. 


Quadre 41. Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat: graus de cobrament i de morositat mitjans del 
període 2007-2011 


Grau de cobrament de l’exercici % Grau de Grau de 


Exercici de què prové 


cobrament 
mitjà període 
2007-2011 % 


morositat 
mitjà període 
2007-2011 % 2007 2008 2009 2010 2011 


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


n-4 i anteriors 10,06 23,55 20,97 21,66 24,72 20,19 79,81 


n-3 27,63 11,12 13,02 17,95 15,57 17,06 82,94 


n-2 25,57 24,16 19,94 24,96 13,47 21,62 78,38 


n-1 52,53 72,64 46,22 39,84 36,74 49,60 50,40 


n (exercici corrent) 90,19 94,12 91,07 91,69 92,60 91,93 8,07 


Multes de circulació: 


n-4 i anteriors 0,00 0,00 34,55 0,84 0,00 7,08 92,92 


n-3 6,64 60,94 56,84 0,27 14,20 27,78 72,22 


n-2 68,82 84,57 25,09 56,94 49,72 57,03 42,97 


n-1 54,52 40,17 18,75 36,73 27,18 35,47 64,53 


n (exercici corrent) 89,13 72,02 52,40 48,03 38,19 59,95 40,05 


Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l’Ajuntament. 
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Quadre 42. Ajuntament de Badalona: graus de cobrament i de morositat mitjans del període 2007-2011 
Grau de cobrament de l’exercici % Grau de Grau de 


cobrament morositat 
mitjà període mitjà període 


Exercici de què prové 2007 2008 2009 2010 2011 2007-2011 % 2007-2011 % 


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


n-4 i anteriors 6,70 13,31 8,99 2,38 1,65 6,61 93,39 


n-3 5,06 5,90 5,01 4,41 3,09 4,69 95,31 


n-2 8,22 17,45 6,99 8,38 7,07 9,62 90,38 


n-1 40,66 32,54 34,39 30,28 29,11 33,40 66,60 


n (exercici corrent) 88,85 86,61 87,87 85,14 86,50 86,99 13,01 


Multes de circulació: 


n-4 i anteriors 13,41 82,06 29,88 0,00 1,21 25,31 74,69 


n-3 17,47 63,00 31,20 8,50 1,54 24,34 75,66 


n-2 29,55 81,22 39,63 5,13 3,37 31,78 68,22 


n-1 87,55 85,61 31,03 7,23 6,08 43,50 56,50 


n (exercici corrent) 61,39 51,24 50,51 32,62 34,72 46,10 53,90 


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


Quadre 43. Ajuntament de Terrassa: graus de cobrament i de morositat mitjans del període 2007-2011 
Grau de cobrament de l’exercici % Grau de Grau de 


cobrament morositat 
mitjà període mitjà període 


Exercici de què prové 2007 2008 2009 2010 2011 2007-2011 % 2007-2011 % 


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


n-4 i anteriors 40,33 25,87 15,50 20,83 19,97 24,50 75,50 


n-3 35,12 30,80 31,67 29,12 32,17 31,78 68,22 


n-2 53,55 44,26 42,67 28,34 32,09 40,18 59,82 


n-1 70,00 74,47 58,61 69,50 58,55 66,23 33,77 


n (exercici corrent) 88,56 85,93 83,43 82,62 83,88 84,88 15,12 


Multes de circulació: 


n-4 i anteriors 54,28 23,62 13,15 22,41 18,67 26,43 73,57 


n-3 23,77 24,08 28,33 22,17 19,80 23,63 76,37 


n-2 42,22 35,24 26,72 26,45 16,71 29,47 70,53 


n-1 26,24 31,59 24,24 34,93 34,71 30,34 69,66 


n (exercici corrent) 50,87 51,87 45,32 52,25 50,50 50,16 49,84 


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


Quadre 44. Ajuntament de Sabadell: graus de cobrament i de morositat mitjans del període 2007-2011 
Grau de cobrament de l’exercici % Grau de Grau de 


cobrament morositat 
mitjà període mitjà període 


Exercici de què prové 2007 2008 2009 2010 2011 2007-2011 % 2007-2011 % 


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


n-4 i anteriors 8,58 9,28 5,66 3,53 4,33 6,28 93,72 


n-3 18,23 14,32 9,88 8,44 11,81 12,54 87,46 


n-2 30,17 19,73 17,71 20,00 9,13 19,35 80,65 


n-1 73,87 69,43 71,09 35,22 63,02 62,53 37,47 


n (exercici corrent) 91,67 87,22 83,14 82,85 84,53 85,88 14,12 


Multes de circulació: 


n-4 i anteriors 24,76 29,44 10,14 9,50 6,57 16,08 83,92 


n-3 31,78 26,61 14,49 12,00 8,83 18,74 81,26 


n-2 33,85 31,69 20,15 14,96 15,32 23,19 76,81 


n-1 44,05 40,52 34,40 30,38 26,23 35,12 64,88 


n (exercici corrent) 47,67 46,93 43,95 47,60 48,58 46,95 53,05 


Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l’Ajuntament. 
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Quadre 45. Ajuntament de Lleida: graus de cobrament i de morositat mitjans del període 2007-2011 
Grau de cobrament de l’exercici % Grau de Grau de 


cobrament morositat 
mitjà període mitjà període 


Exercici de què prové 2007 2008 2009 2010 2011 2007-2011 % 2007-2011 % 


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


n-4 i anteriors 5,47 4,57 3,38 3,71 4,09 4,24 95,76 


n-3 23,87 17,14 16,04 15,70 7,67 16,08 83,92 


n-2 31,44 33,73 22,30 30,77 19,74 27,60 72,40 


n-1 76,43 73,68 51,69 56,24 39,93 59,59 40,41 


n (exercici corrent) 86,44 84,78 86,23 85,22 84,47 85,43 14,57 


Multes de circulació: 


n-4 i anteriors 35,46 22,60 37,08 15,85 12,24 24,65 75,35 


n-3 39,45 25,80 27,82 17,70 14,62 25,08 74,92 


n-2 39,24 27,40 26,56 22,81 18,74 26,95 73,05 


n-1 43,79 39,18 40,51 34,55 35,86 38,78 61,22 


n (exercici corrent) 54,29 52,85 54,96 63,12 45,20 54,08 45,92 


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


Quadre 46. Ajuntament de Tarragona: graus de cobrament i de morositat mitjans del període 2007-2011 
Grau de cobrament de l’exercici % Grau de Grau de 


cobrament morositat 
mitjà període mitjà període 


Exercici de què prové 2007 2008 2009 2010 2011 2007-2011 % 2007-2011 % 


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


n-4 i anteriors 10,16 11,58 6,14 23,24 30,09 16,24 83,76 


n-3 4,36 33,57 40,15 12,85 2,02 18,59 81,41 


n-2 7,46 47,93 39,36 11,63 18,71 25,02 74,98 


n-1 76,00 84,21 56,00 59,59 32,84 61,73 38,27 


n (exercici corrent) 80,16 80,90 85,98 84,68 88,19 83,98 16,02 


Multes de circulació: *  


n-4 i anteriors - - - - - - -


n-3 - - - - - - -


n-2 - - - - - - -


n-1 - - - - - - -


n (exercici corrent) - - - - - - -


Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l’Ajuntament. 
* En els comptes de l’Ajuntament no hi consten saldos pendents de cobrament, ja que la gestió (i la recaptació) de les multes de circulació 
està delegada a BASE - Gestió d’ingressos locals, organisme de la Diputació. 


Quadre 47. Ajuntament de Mataró: graus de cobrament i de morositat mitjans del període 2007-2011 
Grau de cobrament de l’exercici % Grau de Grau de 


cobrament morositat 
mitjà període mitjà període 


Exercici de què prové 2007 2008 2009 2010 2011 2007-2011 % 2007-2011 % 


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


n-4 i anteriors 2,74 3,52 2,92 4,26 1,87 3,06 96,94 


n-3 12,42 6,53 34,36 7,08 8,63 13,80 86,20 


n-2 28,11 23,99 18,80 18,13 14,31 20,67 79,33 


n-1 81,42 76,02 66,86 57,28 61,57 68,63 31,37 


n (exercici corrent) 85,64 85,69 82,23 88,09 86,71 85,67 14,33 


Multes de circulació: 


n-4 i anteriors 47,89 8,02 9,02 7,22 4,71 15,37 84,63 


n-3 40,71 5,62 29,69 26,63 7,19 21,97 78,03 


n-2 44,56 17,82 41,35 27,39 19,83 30,19 69,81 


n-1 44,59 42,21 39,33 35,32 42,51 40,79 59,21 


n (exercici corrent) 35,52 40,61 38,11 38,79 42,03 39,01 60,99 


Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l’Ajuntament. 
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Quadre 48. Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet: graus de cobrament i de morositat mitjans del 
període 2007-2011 


Grau de cobrament de l’exercici % Grau de Grau de 
cobrament morositat 


mitjà període mitjà període 
Exercici de què prové 2007 2008 2009 2010 2011 2007-2011 % 2007-2011 % 


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


n-4 i anteriors 14,52 8,29 5,31 13,24 14,87 11,25 88,75 


n-3 16,32 12,66 9,75 13,56 12,69 13,00 87,00 


n-2 23,60 25,46 17,92 13,86 16,92 19,55 80,45 


n-1 64,36 52,91 34,14 33,34 47,05 46,36 53,64 


n (exercici corrent) 88,55 85,83 83,09 81,36 84,80 84,73 15,27 


Multes de circulació: 


n-4 i anteriors 9,41 6,51 6,80 51,41 65,80 27,99 72,01 


n-3 19,29 9,52 12,20 50,85 48,62 28,10 71,90 


n-2 26,59 19,84 18,22 51,30 36,34 30,46 69,54 


n-1 20,71 20,67 20,65 24,18 36,00 24,44 75,56 


n (exercici corrent) 19,74 18,88 21,47 21,25 29,83 22,23 77,77 


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


Quadre 49. Ajuntament de Reus: graus de cobrament i de morositat mitjans del període 2007-2011 
Grau de cobrament de l’exercici % Grau de Grau de 


cobrament  morositat 
mitjà període mitjà període 


Exercici de què prové 2007 2008 2009 2010 2011  20072011 % 2007-2011 % 


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


n-4 i anteriors 12,28 12,18 26,32 15,37 21,22 17,47 82,53 


n-3 27,95 22,46 16,03 11,55 13,89 18,38 81,62 


n-2 45,13 40,31 27,68 42,61 15,34 34,21 65,79 


n-1 81,45 77,57 68,91 60,26 61,86 70,01 29,99 


n (exercici corrent) 89,31 87,99 86,92 85,80 86,13 87,23 12,77 


Multes de circulació: 


n-4 i anteriors 19,67 10,36 10,29 26,39 29,46 19,23 80,77 


n-3 56,04 50,59 77,12 96,42 81,62 72,36 27,64 


n-2 60,90 34,48 28,04 24,76 27,63 35,16 64,84 


n-1 31,30 31,49 24,19 24,13 32,81 28,78 71,22 


n (exercici corrent) 34,94 33,16 42,79 40,42 43,97 39,06 60,94 


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


Quadre 50. Grau de morositat mitjà del període 2007-2011, dels deu ajuntaments 
Grau de morositat mitjà % 


Mitjana 
Exercici de què Barce- L’Hospitalet Bada- Tarra- Sta. Coloma aritmè
prové lona de Llobregat lona Terrassa Sabadell Lleida gona Mataró de Gramenet Reus tica 


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


n-4 i anteriors 94,08 79,81 93,39 75,50 93,72 95,76 83,76 96,94 88,75 82,53 88,42 


n-3 93,03 82,94 95,31 68,22 87,46 83,92 81,41 86,20 87,00 81,62 84,71 


n-2 88,13 78,38 90,38 59,82 80,65 72,40 74,98 79,33 80,45 65,79 77,03 


n-1 61,84 50,40 66,60 33,77 37,47 40,41 38,27 31,37 53,64 29,99 44,38 


n (exer. corrent) 9,96 8,07 13,01 15,12 14,12 14,57 16,02 14,33 15,27 12,77 13,32 


Multes de 
circulació: 


n-4 i anteriors 92,40 92,92 74,69 73,57 83,92 75,35 - 84,63 72,01 80,77 81,14 


n-3 88,87 72,22 75,66 76,37 81,26 74,92 - 78,03 71,90 27,64 71,87 


n-2 83,04 42,97 68,22 70,53 76,81 73,05 - 69,81 69,54 64,84 68,76 


n-1 75,75 64,53 56,50 69,66 64,88 61,22 - 59,21 75,56 71,22 66,50 


n (exer. corrent) 57,84 40,05 53,90 49,84 53,05 45,92 - 60,99 77,77 60,94 55,59 


Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l’Ajuntament. 
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Quadre 51. Estimació dels saldos de dubtós cobrament: dades comparatives dels deu ajuntaments 


Ajuntament 


Saldos 
pendents de 
cobrament el 


31.12.2011 (a) 


Estimació 
efectuada per 


l’ajuntament (b) 


Càlculs efectuats per la Sindicatura referits al 31.12.2011 


Mitjana de l’ajuntament Mitjana dels 10 ajuntaments 


Estimació 


Diferència estimació 
(Ajuntament - 
Sindicatura) 


Estimació 


Diferència estimació 
(Ajuntament - 
 Sindicatura) 


Import % Import % 


Barcelona 


Cap. 1 a 3, net de 
multes 


Multes de circulació 


418.689.907,89


148.466.985,29 


 257.590.211,35 


122.053.717,62 


269.670.192,46 


115.401.271,96 


(12.079.981,11) 


6.652.445,66 


(4,48) 


5,76 


244.557.106,20 


100.965.386,24 


13.033.105,15 


21.088.331,38 


5,33 


20,89 


Total capítols 1, 2 i 3 567.156.893,18 379.643.928,97 385.071.464,42 (5.427.535,45) (1,41) 345.522.492,44 34.121.436,53 9,88 


L’Hospitalet de 
Llobregat 


Cap. 1 a 3, net de 
multes


Multes de circulació 


 22.085.941,37 


2.670.265,32 


4.485.292,79 


161.476,60 


10.203.509,68 


1.231.682,31 


(5.718.216,89) 


(1.070.205,71) 


(56,04) 


(86,89) 


10.518.841,95 


1.563.561,59 


(6.033.549,16) 


(1.402.084,99) 


(57,36) 


(89,67) 


Total capítols 1, 2 i 3 24.756.206,69 4.646.769,39 11.435.191,99 (6.788.422,60) (59,36) 12.082.403,54 (7.435.634,15) (61,54) 


Badalona 


Cap. 1 a 3, net de 
multes


Multes de circulació 


 46.340.146,93 


6.871.575,02 


20.483.089,36 


1.200.204,90 


31.044.311,93 


3.984.312,68 


(10.561.222,57) 


(2.784.107,78) 


(34,02) 


(69,88) 


26.967.343,93 


4.289.970,75 


(6.484.254,57) 


(3.089.765,85) 


(24,04) 


(72,02) 


Total capítols 1, 2 i 3 53.211.721,95 21.683.294,26 35.028.624,61 (13.345.330,35) (38,10) 31.257.314,68 (9.574.020,42) (30,63) 


Terrassa 


Cap. 1 a 3, net de 
multes


Multes de circulació 


 24.810.279,07 


5.053.112,35 


11.669.308,04 


3.976.558,96 


7.023.661,09 


3.081.984,76 


4.645.646,95 


894.574,20 


66,14 


29,03 


8.109.458,27 


3.161.557,27 


3.559.849,77 


815.001,69 


43,90 


25,78 


Total capítols 1, 2 i 3 29.863.391,42 15.645.867,00 10.105.645,85 5.540.221,15 54,82 11.271.015,54 4.374.851,46 38,82 


Sabadell 


Cap. 1 a 3, net de 
multes 


Multes de circulació 


34.397.210,84


6.123.622,21 


 5.386.622,83 


2.820.631,82 


15.933.068,77 


4.243.634,43 


(10.546.445,94) 


(1.423.002,61) 


(66,19) 


(33,53) 


15.680.179,77 


4.100.138,63 


(10.293.556,94) 


(1.279.506,81) 


(65,65) 


(31,21) 


Total capítols 1, 2 i 3 40.520.833,05 8.207.254,65 20.176.703,20 (11.969.448,55) (59,32) 19.780.318,40 (11.573.063,75) (58,51) 


Lleida 


Cap. 1 a 3, net de 
multes 


Multes de circulació 


41.921.451,55


5.506.049,05 


 17.133.682,35 


5.098.579,05 


21.408.209,80 


3.029.657,10 


(4.274.527,45) 


2.068.921,95 


(19,97) 


68,29 


20.881.757,42 


3.392.650,95 


(3.748.075,07) 


1.705.928,10 


(17,95) 


50,28 


Total capítols 1, 2 i 3 47.427.500,60 22.232.261,40 24.437.866,90 (2.205.605,50) (9,03) 24.274.408,37 (2.042.146,97) (8,41) 


Tarragona 


Cap. 1 a 3, net de 
multes


Multes de circulació 


 36.187.291,41 


0,00 


8.015.938,47 


0,00 


17.101.531,47 


0,00 


(9.085.593,00) 


0,00 


(53,13) 


-


17.925.198,49 


0,00 


(9.909.260,02) 


0,00 


(55,28) 


-


Total capítols 1, 2 i 3 36.187.291,41 8.015.938,47 17.101.531,47 (9.085.593,00) (53,13) 17.925.198,49 (9.909.260,02) (55,28) 


Mataró 


Cap. 1 a 3, net de 
multes


Multes de circulació 


 16.664.738,59 


6.037.230,53 


4.675.480,56 


5.433.507,48 


7.778.965,98 


3.812.426,64 


(3.103.485,42) 


1.621.080,84 


(39,90) 


42,52 


7.697.021,98 


3.770.559,10 


(3.021.541,42) 


1.662.948,38 


(39,26) 


44,10 


Total capítols 1, 2 i 3 22.701.969,12 10.108.988,04 11.591.392,61 (1.482.404,57) (12,79) 11.467.581,08 (1.358.593,04) (11,85) 


Santa Coloma de 
Gramenet 


Cap. 1 a 3, net de 
multes 


Multes de circulació 


16.984.329,35


2.050.241,33 


 8.091.210,96 


1.600.617,66 


9.230.020,50 


1.573.269,91 


(1.138.809,54) 


27.347,75 


(12,34) 


1,74 


8.603.081,33 


1.217.321,96 


(511.870,37) 


383.295,70 


(5,95) 


31,49 


Total capítols 1, 2 i 3 19.034.570,68 9.691.828,62 10.803.290,41 (1.111.461,79) (10,29) 9.820.403,29 (128.574,67) (1,31) 


Reus 


Cap. 1 a 3, net de 
multes 


Multes de circulació 


17.349.646,57


3.398.587,49 


 3.642.425,59 


3.062.045,18 


5.474.551,05 


2.211.055,35 


(1.832.125,46) 


850.989,83 


(33,47) 


38,49 


6.407.839,24 


2.126.027,96 


(2.765.413,65) 


936.017,22 


(43,16) 


44,03 


Total capítols 1, 2 i 3 20.748.234,06 6.704.470,77 7.685.606,40 (981.135,63) (12,77) 8.533.867,20 (1.829.396,43) (21,44) 


Imports en euros.

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pels ajuntaments.

Notes:

(a) Dades obtingudes de la Liquidació del pressupost inclosa en el Compte general de l’exercici 2011. 


 (b) Inclou tota mena d’estimació realitzada per l’ajuntament referida als saldos dels capítols 1, 2 i 3 (a un tant alçat, individualitzada i, si s’escau, 
 genèrica). 
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D’una primera lectura de la informació reflectida en el quadre anterior es dedueix que, 
excepte Terrassa, la resta dels ajuntaments van quantificar l’estimació dels saldos de 
dubtós cobrament corresponents al 31 de desembre del 2011 per sota de l’import que 
hauria resultat si l’haguessin quantificat d’acord amb el grau de morositat mitjà del període 
2007-2011 referit a l’ajuntament. Pel que fa a l’Ajuntament de Barcelona, aquesta infra
valoració és mínima (d’un 1,41%). 


Quant a l’estimació realitzada per l’Ajuntament de Terrassa –que excedeix en un 54,82% 
(5.540.221,15 €) la quantificada per la Sindicatura–, cal tenir en compte que en cada 
exercici del període analitzat, l’Ajuntament va afegir a l’estimació calculada segons un 
escalat de percentatges i individualment per a determinats saldos, una quantitat genèrica 
(de 5.185.546,65 € per al 2011) la qual va incrementar sensiblement l’import total de 
l’estimació, tal com s’ha esmentat en l’observació b de l’apartat 2.1.1.4. 


Això no obstant, per facilitar l’anàlisi comparativa, s’han segregat i ordenat les dades del 
quadre anterior de manera que en els dos quadres següents –un per als saldos dels 
capítols 1, 2 i 3, llevat de multes, i l’altre per als saldos per multes de circulació– es poden 
visualitzar, per ordre decreixent, les diferències percentuals existents entre l’estimació 
efectuada per cada ajuntament i la realitzada per la Sindicatura d’acord amb el grau de 
morositat mitjà del període 2007-2011 de l’ajuntament. 


Quadre 52. Estimació capítols 1, 2 i 3, llevat multes de circulació: dades comparatives amb la mitjana 
de l’ajuntament 


Ajuntament 


Saldos pendents el 31.12.2011 
(cap. 1, 2 i 3, llevat multes 


circulació) 


Estimació 
efectuada per 


l’Ajuntament 


Estimació efectuada per 
la Sindicatura (càlcul: 


mitjana de l’ajuntament) 


Diferència d’estimació: 
(defecte) / excés 


Import % 


Sabadell 
L’Hospitalet de Llobregat 
Tarragona
Mataró
Badalona
Reus 
Lleida 
Santa Coloma de Gramenet 
Barcelona
Terrassa


34.397.210,84 
22.085.941,37 


 36.187.291,41 
 16.664.738,59 


 46.340.146,93 
17.349.646,57 
41.921.451,55 
16.984.329,35 


 418.689.907,89 
 24.810.279,07 


5.386.622,83 
4.485.292,79
8.015.938,47 
4.675.480,56 


20.483.089,36 
3.642.425,59 


17.133.682,35 
8.091.210,96


257.590.211,35 
11.669.308,04 


15.933.068,77
 10.203.509,68 


17.101.531,47
7.778.965,98


31.044.311,93
5.474.551,05


21.408.209,80
 9.230.020,50 


269.670.192,46
7.023.661,09


 (10.546.445,94) 
(5.718.216,89) 


 (9.085.593,00) 
 (3.103.485,42) 
 (10.561.222,57) 
 (1.832.125,46) 
 (4.274.527,45) 


(1.138.809,54) 
 (12.079.981,11) 
 4.645.646,95 


(66,19) 
(56,04) 
(53,13) 
(39,90) 
(34,02) 
(33,47) 
(19,97) 
(12,34) 


(4,48) 
66,14 


Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pels ajuntaments.



Quadre 53. Estimació multes de circulació: dades comparatives amb la mitjana de l’ajuntament mateix 


Ajuntament 


Saldos pendents el 
31.12.2011 


(multes de circulació) 


Estimació 
efectuada per 


l’Ajuntament 


Estimació efectuada per 
la Sindicatura (càlcul: 


mitjana de l’ajuntament) 


Diferència d’estimació: 
(defecte) / excés 


Import % 


L’Hospitalet de Llobregat 
Badalona
Sabadell 
Santa Coloma de Gramenet 
Barcelona
Terrassa
Reus 
Mataró
Lleida 
Tarragona * 


2.670.265,32 
 6.871.575,02 


6.123.622,21 
2.050.241,33 


 148.466.985,29 
 5.053.112,35 


3.398.587,49 
 6.037.230,53 


5.506.049,05 
0,00 


161.476,60
1.200.204,90 
2.820.631,82 
1.600.617,66


122.053.717,62
3.976.558,96
3.062.045,18
5.433.507,48 
5.098.579,05 


0,00 


 1.231.682,31 
3.984.312,68
4.243.634,43


 1.573.269,91 
 115.401.271,96 
 3.081.984,76 
 2.211.055,35 


3.812.426,64
3.029.657,10


0,00 


(1.070.205,71) 
 (2.784.107,78) 
 (1.423.002,61) 


27.347,75 
6.652.445,66 


894.574,20 
850.989,83 


 1.621.080,84 
 2.068.921,95 


0,00 


(86,89) 
(69,88) 
(33,53) 


1,74 
5,76 


29,03 
38,49 
42,52 
68,29 


-


Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pels ajuntaments.

* En els comptes de l’Ajuntament de Tarragona no hi consten saldos pendents per multes de circulació (gestió delegada). 
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Tal com es reflecteix en el quadre 52, els ajuntaments de Sabadell, l’Hospitalet de 
Llobregat i Tarragona van estimar els saldos de dubtós cobrament referits a tributs i altres 
ingressos de dret públic, excepte multes de circulació, amb una infravaloració relativament 
significativa –de més d’un 50%– respecte a la que hauria resultat si s’hagués estimat 
d’acord amb el grau de morositat mitjà de l’ajuntament. 


Aquesta infravaloració està causada, bàsicament, per les diferències existents entre els 
escalats de percentatges de morositat considerats, tal com es mostra en el quadre 
següent: 


Quadre 54. Ajuntaments de Sabadell, l’Hospitalet de Llobregat i Tarragona: comparació dels percen
tatges de morositat 


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


Percentatges de morositat de l’exercici 2011 


Sabadell L’Hospitalet de Llobregat Tarragona 


Ajuntament Sindicatura Ajuntament Sindicatura Ajuntament * Sindicatura 


Exercici de què prové del deute: 


2006 i anteriors 


2007


2008


2009


2010


2011


90,00 


 50,00 


 25,00 


 20,00 


 15,00 


 5,00 


93,72 


93,72 


87,46 


80,65 


37,47 


14,12 


100,00 


75,00 


50,00 


25,00 


5,00 


3,00 


79,81 


79,81 


82,94 


78,38 


50,40 


8,07 


25,00 


25,00 


25,00 


25,00 


0,00 


0,00 


83,76 


83,76 


81,41 


74,98 


38,27 


16,02 


Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l’Ajuntament. 
* En les Bases d’execució del pressupost de l’exercici 2012 l’Ajuntament de Tarragona va modificar el criteri i va adoptar els 
percentatges estàndard considerats per la Sindicatura com a mínims en els informes municipals emesos, tal com s’esmenta en 
l’observació b de l’apartat 2.1.1.7. 


Així mateix, tots tres ajuntaments no van incloure en la base de l’estimació la totalitat dels 
saldos pendents de cobrament que constaven en la Liquidació del pressupost respectiva 
al tancament del 2011, tal com es descriu en les observacions a de l’apartat 2.1.1.5, 
referida a l’Ajuntament de Sabadell; b de l’apartat 2.1.1.2, referida a l’Ajuntament de 
l’Hospitalet de Llobregat, i a de l’apartat 2.1.1.7, referida a l’Ajuntament de Tarragona. 
Aquest darrer ajuntament, a més, va considerar en el càlcul només aquells drets pendents 
que es trobaven en període executiu de recaptació. 


Respecte a l’Ajuntament de Tarragona cal indicar que la infravaloració de l’estimació cor
responent al 31 de desembre del 2011 –causada pels fets esmentats en el paràgraf 
anterior i per l’aplicació d’uns percentatges de morositat sensiblement reduïts–, va quedar 
compensada parcialment amb la inclusió en l’estimació, de manera excepcional, d’un 
import addicional de 4.700.000 €, corresponent a un 70% dels saldos pendents per l’IAE 
liquidat a dues empreses de subministrament d’energia, tal com s’ha explicat en l’ob
servació c de l’apartat 2.1.1.7. 


Pel que fa a l’anàlisi comparativa de l’estimació referida a multes de circulació, en el 
quadre de referència s’observa que, excepte per als ajuntaments de Santa Coloma de 
Gramenet i de Barcelona, hi ha una gran disparitat en les diferències existents entre l’esti
mació quantificada pels ajuntaments i la quantificada per la Sindicatura, tant per infra
valoració com per sobrevaloració. 
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Aquesta disparitat està causada per les diferències que es produeixen entre l’escalat de 
percentatges aplicat per l’ajuntament i el calculat d’acord amb el grau de morositat mitjà 
del període 2007-2011 obtingut amb les dades de recaptació de multes dels ajuntaments, 
tal com es mostra en el quadre següent: 


Quadre 55. Comparació dels percentatges de morositat per a multes de circulació 


Exercici de què prové 
del deute 


Percentatges de morositat per als saldos per multes de circulació 


L’Hospitalet 
de Llobregat Badalona Sabadell 


Santa Coloma 
de Gramenet Barcelona Terrassa Reus Mataró Lleida 


Escalat aplicat per 
l’ajuntament 


2005 i anteriors 


2006


2007


2008


2009


2010


2011


100,00 


100,00 


95,00 


95,00 


95,00 


5,00 


3,00 


100,00 


100,00 


80,00 


60,00 


40,00 


20,00 


3,00 


90,00 


90,00 


50,00 


25,00 


20,00 


15,00 


90,00 


100,00


100,00 


100,00 


100,00 


100,00 


100,00 


66,96 


100,00 


96,61


95,09


83,34


82,21


79,32


66,23


100,00 


100,00 


100,00 


100,00 


90,00 


80,00 


70,00 


100,00 


100,00 


100,00 


100,00 


90,00 


90,00 


90,00 


90,00 


90,00 


90,00 


90,00 


90,00 


90,00 


90,00 


100,00 


100,00 


100,00 


100,00 


100,00 


90,00 


90,00 


Escalat segons la 
Sindicatura 


2007 i anteriors 


2008


2009


2010


2011


92,92 


72,22 


42,97 


64,53 


40,05 


74,69 


75,66 


68,22 


56,50 


53,90 


83,92 


81,26 


76,81 


64,88 


53,05 


72,01


71,90 


69,54 


75,56 


77,77 


92,40 


88,87


83,04


75,75


57,84


73,57 


76,37 


70,53 


69,66 


49,84 


80,77 


27,64 


64,84 


71,22 


60,94 


84,63 


78,03 


69,81 


59,21 


60,99 


75,35 


74,92 


73,05 


61,22 


45,92 


Efecte en estimació: 
(defecte) / excés (86,89) (69,88) (33,53) 1,74 5,76 29,03 38,49 42,52 68,29 


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


2.3.	 ESCALAT DE MOROSITAT PER A L’ESTIMACIÓ DELS SALDOS DE DUBTÓS 


COBRAMENT 


En l’any 1992 la Sindicatura va establir un sistema de càlcul –revisat en l’any 1998– per 
determinar la quantia dels drets pendents considerats de dubtós cobrament, atès que, 
com ja s’ha esmentat, la normativa només establia els elements a tenir en compte per 
calcular-la: l’antiguitat, l’import i la naturalesa dels deutes, els percentatges de recaptació 
tant en període voluntari com en via executiva, i altres criteris de valoració que, de manera 
ponderada, establís l’entitat local (article 103 del RPL). 


Aquest sistema –que va ser dissenyat en qualitat de mínims per donar un mateix trac
tament als ajuntaments i que des d’aleshores s’ha aplicat de manera homogènia en les 
fiscalitzacions municipals– consistia en la fixació sobre els deutes pressupostaris pro
vinents dels capítols 1, 2 i 3 dels percentatges de morositat següents: un 5%, un 15%, un 
40%, un 80% i un 100%, per als saldos provinents dels exercicis n (exercici corrent), n-1, 
n-2, n-3 i n-4 i anteriors, respectivament, excepte per als saldos per multes de circulació, 
que s’aplicava un 90% independentment de l’exercici de què provingués el deute. 
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El temps transcorregut des de la revisió del sistema esmentada, juntament amb les 
circumstàncies actuals amb relació a la morositat dels deutes, fan necessària una nova 
revisió de l’escalat de percentatges que la Sindicatura ha de considerar, en qualitat de 
mínims, en les properes fiscalitzacions. 


El nou escalat de percentatges que la Sindicatura estableix es fonamenta en el resultat 
obtingut sobre el grau de morositat mitjà de cada ajuntament referit al període 2007-2011 
calculat per als deu municipis amb una població superior a 100.000 habitants, fiscalitzats 
en aquest informe, juntament amb el calculat per als cinquanta-tres municipis amb una 
població d’entre 20.000 i 100.000 habitants –ajuntaments que van ser objecte de fis
calització en l’informe 20/2014 Saldos de dubtós cobrament, corresponents al 31 de de
sembre del 2011, en municipis d’entre 20.000 i 100.000 habitants, aprovat el 9 de se
tembre del 2014. 


En el quadre següent es mostra un resum comparatiu dels escalats de percentatges de 
morositat mitjans obtinguts a partir de les anàlisi esmentades, l’escalat que resulta de fer la 
mitjana aritmètica de l’escalat mitjà del període 2007-2011 dels seixanta-tres municipis de 
Catalunya amb una població igual o superior a 20.000 habitants, l’escalat aplicat per la 
Sindicatura en les fiscalitzacions dels ajuntaments realitzades amb anterioritat a aquest 
informe i el nou escalat que s’aplicarà en les fiscalitzacions futures. 


Quadre 56. Escalat que la Sindicatura aplicarà en qualitat de mínims 


Exercici de què prové 


Mitjana del grau de morositat mitjà dels ajuntaments referit al 
període 2007-2011 % 


Escalat segons la Sindicatura 
en qualitat de mínims % 


Municipis amb 
població superior 


a 100.000 h. (a) 
10 ajuntaments 


Municipis amb 
població d’entre 


20.000 i 100.000 h. (b)
 53 ajuntaments 


Total municipis amb 
població igual o su


perior a 20.000 h. (c) 
63 ajuntaments 


Establert 
en l’any 


1998 


Establert per a 
les fiscalitzacions 
a realitzar a partir 


de l’any 2014 


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


n-4 i anteriors 


n-3


n-2


n-1


n (exercici corrent) 


88,42 


84,71 


77,03 


44,38 


13,32 


84,29 


79,54 


74,31 


40,37 


13,34 


84,95 


80,36 


74,75 


41,00 


13,33 


100 


80 


40 


15 


5 


100 


90 


60 


30 


10 


Multes de circulació: 


n-4 i anteriors 


n-3


n-2


n-1


n (exercici corrent) 


81,14 


71,87 


68,76 


66,50 


55,59 


88,41 


83,66 


77,95 


68,07 


52,49 


86,99 


81,35 


76,15 


67,76 


53,10 


90 


90 


90 


90 


90 


100 


90 


60 


50 


50 


Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pels ajuntaments. 
Notes: 
(a) Dades extretes del quadre número 50 de l’apartat 2.2 anomenat Grau de morositat mitjà del període 2007-2011, dels 


deu ajuntaments. 
(b) Dades extretes de l’anàlisi realitzada en l’informe 20/2014, relatiu als saldos de dubtós cobrament corresponents al 31 


de desembre del 2011 en municipis d’entre 20.000 i 100.000 habitants. 
(c) Mitjana del grau de morositat mitjà dels seixanta-tres ajuntaments analitzats obtinguda a partir del grau de morositat 


mitjà del període 2007-2011 de cada ajuntament. 
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Pel que fa al nou escalat establert per la Sindicatura com a un referent per a les fis
calitzacions futures, cal precisar que s’aplicarà només a la part de l’estimació dels saldos 
de dubtós cobrament referida als drets pressupostaris pendents provinents dels capítols 1, 
2 i 3, tributs i altres ingressos de dret públic i en qualitat de mínims, atès que són els 
ajuntaments els qui han d’establir el mètode de càlcul propi, d’acord amb la seva expe
riència de recaptació i amb les circumstàncies particulars dels seus drets pendents. 


En el quadre següent es mostra, per als saldos pendents de cobrament el 31 de desembre 
del 2011 provinents dels capítols 1, 2 i 3, l’estimació de dubtós cobrament que hauria 
resultat si l’ajuntament hagués aplicat els escalats de morositat següents: el calculat 
d’acord amb el grau de morositat mitjà del període 2007-2011 de l’ajuntament, l’establert 
per la Sindicatura per a les fiscalitzacions municipals des de l’any 1998 i l’establert per a 
les fiscalitzacions futures, ambdós en qualitat de mínims, així com les diferències que 
resulten de comparar l’estimació segons el grau de morositat mitjà amb les dues esti
macions fixades per la Sindicatura. 


Quadre 57. Estimacions dels saldos de dubtós cobrament el 31 de desembre del 2011, referida a tributs 
i altres ingressos de dret públic, segons els diversos escalats 


Ajuntament 


Segons el grau de 
morositat mitjà del 


període 2007-2011 de 
ajuntament 


Segons l’escalat establert per la 
Sindicatura l’any 1998 


Segons l’escalat establert per la 
Sindicatura l’any 2014 


Estimació Diferències Estimació Diferències 


Barcelona


L’Hospitalet de Llobregat 


Badalona


Terrassa


Sabadell 


Lleida 


Tarragona


Mataró


Santa Coloma de Gramenet 


Reus 


 385.071.464,42 


11.435.191,99 


 35.028.624,61 


 10.105.645,85 


20.176.703,20 


24.437.866,90 


 17.101.531,47 


 11.591.392,61 


10.803.290,41 


7.685.606,40 


343.783.844,57 


9.331.356,70


28.552.447,16 


8.871.540,42 


15.536.445,05 


22.089.126,49 


12.038.434,85 


10.993.668,61 


7.737.314,11


6.700.880,15 


41.287.619,86


 2.103.835,29 


6.476.177,46


1.234.105,44


4.640.258,15


2.348.740,41


5.063.096,62


597.724,00


 3.065.976,29 


984.726,26


 342.314.373,29 


10.491.462,81 


 29.752.382,42 


 9.355.838,86 


 17.523.686,06 


 23.348.417,19 


 15.854.826,23 


 10.228.198,23 


8.673.238,41 


 7.075.686,69 


42.757.091,13 


943.729,18 


5.276.242,19 


749.807,00 


2.653.017,14 


1.089.449,71 


1.246.705,24 


1.363.194,38 


2.130.051,99 


609.919,71 


Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pels ajuntaments.



3. CONCLUSIONS 


L’examen dels criteris emprats pels ajuntaments per determinar l’import consignat en 
l’epígraf Saldos de dubtós cobrament del respectiu Estat del romanent de tresoreria cor
responent al 31 de desembre del 2011, i en particular dels aplicats per fer l’estimació dels 
saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3, tributs i altres ingressos de dret públic –en què un 
sistema d’estimació global és més factible que l’estimació individualitzada– ha fet palès la 
diversitat dels criteris emprats durant el període 2007-2011. Tanmateix, s’aprecia certa 
tendència a aplicar l’escalat estàndard establert per la Sindicatura en l’any 1998 en qualitat 
de mínims. 
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Així mateix, l’anàlisi comparativa realitzada ha posat de manifest que, excepte l’Ajuntament 
de Terrassa, la resta dels ajuntaments analitzats van quantificar l’estimació dels saldos de 
dubtós cobrament del 31 de desembre del 2011, en termes globals, per sota de l’import 
que hauria resultat si l’haguessin quantificat d’acord amb el grau de morositat mitjà del 
període 2007-2011 referit a cada ajuntament. Pel que fa a l’Ajuntament de Barcelona, 
aquesta infravaloració és mínima (vegeu l’apartat 2.2). 


Respecte a l’estimació realitzada per l’Ajuntament de Terrassa –que excedeix de manera 
significativa la quantificada per la Sindicatura–, cal tenir en compte que, a l’estimació 
calculada mitjançant un escalat de percentatges i individualment per a determinats saldos 
l’Ajuntament hi va afegir una quantitat global i genèrica, la qual va incrementar sensi
blement l’import total de l’estimació. 


3.1. OBSERVACIONS 


Per quantificar l’estimació consignada en l’epígraf Saldos de dubtós cobrament de l’Estat 
del romanent de tresoreria al tancament de l’exercici cal que els ajuntaments tinguin 
presents i esmenin, si escau, i encara resta pendent de fer-ho, les observacions que tot 
seguit s’assenyalen: 


1) Aprovació dels criteris a emprar per quantificar l’estimació 


D’acord amb la normativa, el Ple de la corporació, a proposta de la Intervenció o de l’òrgan 
de l’entitat que tingui atribuïda la funció de comptabilitat, ha d’aprovar els criteris a emprar 
per quantificar els saldos de dubtós cobrament. 


Malgrat això, en els municipis de Barcelona, Sabadell, Lleida, Mataró i Reus,13 al tan
cament del 2011 el Ple de l’ajuntament respectiu encara no havia pres cap acord –ni explí
citament ni a través d’una regulació interna– mitjançant el qual s’haguessin aprovat els 
criteris esmentats (vegeu l’apartat 2). 


2) Formulació dels criteris a emprar per quantificar l’estimació 


Tot i que el 31 de desembre del 2011 cinc dels deu ajuntaments havien aprovat formalment 
uns criteris per quantificar els saldos de dubtós cobrament, la formulació d’aquests criteris 
no es va plasmar amb la concreció, el detall i la claredat que requereix aquesta matèria, la 
qual cosa va comportar que, a la pràctica, els ajuntaments els apliquessin amb variacions 
respecte a la literalitat de l’acord, tal com es descriu en els punts següents: 


13. A l’Ajuntament de Reus aquesta situació es va esmenar en l’exercici 2012, en què, per primera vegada, en 
les Bases d’execució del pressupost es van establir els criteris per quantificar els saldos de dubtós cobrament. 
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• Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat 


L’acord del Ple, de l’any 1998, fixava només l’escalat de percentatges a aplicar als sal
dos pressupostaris (sense fer cap distinció entre capítols), segons la seva antiguitat i un 
cop exclosos els d’aquells conceptes referits a ingressos afectats a projectes de des-
peses. 


Malgrat això, l’Ajuntament va considerar en el càlcul només els saldos provinents dels 
capítols 1, 2 i 3 (llevat quotes d’urbanització14), així com els d’alguns conceptes del 
capítol 5. A més, va aplicar uns percentatges de morositat diferenciats per a les multes 
de circulació (vegeu l’apartat 2.1.1.2). 


• Ajuntament de Badalona 


Els criteris establerts, consistents en la fixació d’un escalat de percentatges de morositat 
a un tant alçat d’acord amb l’antiguitat dels deutes, no especificaven cap més parti
cularitat. 


Això no obstant, en el càlcul l’Ajuntament va considerar només els saldos provinents 
dels capítols 1, 2 i 3, i també els d’alguns conceptes del capítol 5. A més, des de l’any 
2008 va minorar l’import de l’estimació calculada inicialment mitjançant deduccions 
sobre l’import estimat o bé a través de l’exclusió de la base, de determinats saldos 
pendents (vegeu la part descriptiva i l’observació de l’apartat 2.1.1.3). 


• Ajuntament de Terrassa 


Els criteris regulats van fixar un escalat de percentatges de morositat d’acord amb 
l’antiguitat dels saldos provinents dels capítols 1, 2, 3 (llevat de multes) i 5, i un altre 
escalat per als saldos pendents per multes (de tota mena). 


Tanmateix, des del 2009 l’Ajuntament va efectuar també estimacions individualitzades 
per a determinats drets, amb un percentatge de morositat del 100%. A més, en cada 
exercici del període analitzat va afegir a l’estimació calculada una quantitat addicional i 
genèrica (vegeu la part descriptiva de l’apartat 2.1.1.4 i l’apartat 2.1.1.4.b). 


• Ajuntament de Tarragona 


En les Bases s’especifica que l’estimació es determina per l’aplicació d’un percentatge 
de morositat, a partir del segon any d’antiguitat, sobre els saldos pendents registrats en 


14. Com a conseqüència de les al·legacions presentades per l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat s’ha 
suprimit el concepte contribucions especials, malgrat que en la informació subministrada inicialment per 
l’Ajuntament mateix aquest tribut constava com un dels conceptes exclosos de la base de càlcul. 
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la Unitat de recaptació i, per als drets no registrats en la dita unitat, s’estableix, si 
s’escau, una estimació individualitzada. 


No obstant això, en el seu càlcul l’Ajuntament va considerar sempre com a base només 
aquells drets pendents que es trobaven en període executiu de recaptació dins la unitat 
esmentada (vegeu l’apartat 2.1.1.7). 


•	 Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 


La regulació fixa que l’estimació per als saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 s’obté 
per l’aplicació, sobre els drets reconeguts nets, d’un sistema de percentatges obtinguts 
de manera indirecta i, per als saldos dels altres capítols d’ingressos, l’estimació es 
calcula individualment. 


Això no obstant, encara que en la regulació no s’especifica, l’Ajuntament va fer els 
càlculs de manera diferenciada per a cada un dels impostos inclosos en els capítols 1 i 
2 i, en el cas del capítol 3, va separar les multes (de circulació i altres multes) de la resta 
dels components. Així mateix, a partir de l’exercici 2008 va afegir a l’estimació calculada 
una quantitat addicional i genèrica (vegeu l’apartat 2.1.1.9). 


3) Raonabilitat dels criteris emprats per quantificar l’estimació 


En l’estimació corresponent al 31 de desembre del 2011 dels saldos de dubtós cobrament 
referits a tributs i altres ingressos de dret públic els ajuntaments següents van emprar 
alguns criteris que no són suficientment raonables: 


•	 Ajuntament de Barcelona 


En la quantificació l’Ajuntament va considerar únicament els saldos dels conceptes 
gestionats per l’IMH i, per tant, al tancament de l’exercici hi havia una sèrie de saldos 
pendents de cobrament que no es van incloure en l’estimació (vegeu l’apartat 2.1.1.1). 


•	 Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat 


•	 L’escalat de percentatges de morositat aplicat a més de basar-se en l’antiguitat dels 
deutes, es va basar en els percentatges de recaptació obtinguts en període executiu, 
segons consta en l’acord del Ple de l’any 1998 (vegeu l’apartat 2.1.1.2.a). 


L’obtenció d’uns percentatges de morositat basats en la recaptació només en pe
ríode executiu dóna com a resultat uns percentatges no realistes respecte al com
portament de la recaptació en general. 
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•	 L’Ajuntament exclou del càlcul de l’estimació els saldos pendents referits a quotes 
d’urbanització15 –per tractar-se d’ingressos afectats a projectes de despeses, tal com 
s’especifica en l’acord del Ple del 1998 (vegeu l’apartat 2.1.1.2.b). 


El fet que les quotes d’urbanització15 corresponguin a ingressos afectats a despe
ses no justifica el fet que, sense més, s’hagin d’excloure del càlcul de l’estimació, ja 
que el risc de morositat d’aquests deutes és el mateix que el de qualsevol altre 
tipus d’ingrés de dret públic i, podrien ser objecte d’una estimació individualitzada 
que considerés totes les circumstàncies particulars del deute (garanties reals, avals 
etc.). 


•	 Ajuntament de Terrassa 


•	 L’escalat de percentatges de morositat aplicat abasta un període de dotze anys 
d’antiguitat, el qual resulta excessiu tenint en compte els períodes establerts per la 
normativa per a la recaptació i la prescripció dels tributs i altres ingressos de dret 
públic (vegeu l’apartat 2.1.1.4.a). 


•	 A l’estimació calculada mitjançant l’aplicació d’un escalat de percentatges i també 
de manera individualitzada l’Ajuntament va afegir unes quantitats genèriques d’im
port significatiu, amb la qual cosa es va desvirtuar totalment l’estimació calculada 
(vegeu l’apartat 2.1.1.4.b). 


•	 Ajuntament de Sabadell 


En la quantificació l’Ajuntament va considerar únicament els saldos dels conceptes 
gestionats per l’ATS, amb la qual cosa al tancament de l’exercici hi havia una sèrie de 
saldos pendents de cobrament no inclosos en l’estimació, alguns d’ells relativament 
importants com per exemple les quotes d’urbanització (vegeu l’apartat 2.1.1.5.a). 


•	 Ajuntament de Tarragona 


•	 En l’estimació l’Ajuntament va considerar només els saldos dels conceptes recaptats 
per la Unitat de recaptació i, per tant, no es van incloure els drets que es recapten, 
totalment o parcialment, per altres canals de l’organització municipal. A més, d’a
quests saldos pendents només va considerar aquells que es trobaven en període 
executiu de recaptació (vegeu l’apartat 2.1.1.7.a). 


15. Com a conseqüència de les al·legacions presentades per l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat s’ha 
suprimit el concepte contribucions especials, malgrat que en la informació subministrada inicialment per l’Ajun
tament mateix aquest tribut constava com un dels conceptes exclosos de la base de càlcul. 
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El criteri d’incloure en l’estimació només els deutes en executiva no és raonable, atès 
que exclou una part significativa dels deutes pendents susceptible de morositat. 


•	 L’Ajuntament va quantificar l’estimació mitjançant l’aplicació d’un percentatge a un 
tant alçat d’un 25% a partir del segon any d’antiguitat; criteri que no és raonable atès 
que no està basat en comportaments reals de morositat16 (vegeu l’apartat 2.1.1.7.b). 


•	 Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 


A l’estimació determinada globalment per mitjà d’un sistema de percentatges, l’Ajun
tament hi va afegir una quantitat genèrica, fixada mitjançant l’aplicació d’un percentatge 
–variable entre exercicis– sobre l’import total pendent de cobrament provinent dels 
capítols 1, 2 i 3, fet que va desvirtuar totalment l’estimació calculada (vegeu l’apartat 
2.1.1.9.b). 


4) Aplicació uniforme dels criteris emprats per quantificar l’estimació 


En l’estimació dels saldos de dubtós cobrament realitzada durant el període 2007-2011 
alguns ajuntaments no van respectar el principi comptable d’uniformitat, atès el següent: 


•	 Tal com ja s’ha esmentat, tant l’Ajuntament de Terrassa com el de Santa Coloma de 
Gramenet van incloure en l’estimació de cada exercici –a més de l’import calculat 
mitjançant un sistema global objectiu i, si s’escau, de manera individualitzada– una 
quantitat genèrica no determinada per cap mètode relacionat amb la morositat (vegeu 
els apartats 2.1.1.4.b i 2.1.1.9.b, respectivament). 


•	 L’Ajuntament de Mataró va emprar en cada exercici del període 2007-2010 un mètode 
diferent per calcular l’estimació dels saldos relatius a multes de circulació, fins que en 
l’exercici 2011 va adoptar el criteri estàndard considerat per la Sindicatura en els in
formes municipals (vegeu l’apartat 2.1.1.8.b). 


Cal fer constar que l’aplicació del principi comptable d’uniformitat garanteix la compara
bilitat de les dades entre exercicis fins que les circumstàncies canviïn de manera que 
s’imposi la necessitat d’adoptar uns altres criteris. 


5) Errors en el càlcul de l’estimació 


En la determinació dels saldos de dubtós cobrament alguns ajuntaments van cometre 
diversos errors; l’efecte sobre l’estimació corresponent al 31 de desembre del 2011 es 
mostra en el quadre següent: 


16. Aquest fet es va esmenar en l’exercici 2012 amb la incorporació d’uns nous criteris en les Bases d’execució 
del pressupost. 
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Quadre 58. Errors comesos en l’estimació corresponent al 31 de desembre del 2011 


Apartat de 
l’informe  Ajuntament Causa de l’error 


(Infravaloració) / 
Sobrevaloració de 


l’estimació del 
31.12.2011 


2.1 *


2.1 * 


2.1.1.8.a 


2.1.1.9.a


 L’Hospitalet de 
Llobregat 


Tarragona 


Mataró 


 Santa Coloma 
de Gramenet 


Incloure en la base de càlcul de l’estimació determinats imports ja cobrats o 
donats de baixa al tancament 


Incloure en la base de càlcul de l’estimació determinats imports ja cobrats o 
donats de baixa al tancament 


Excés de l’import deduït directament de l’estimació, referit al deute fraccionat 
per l’IBI de l’edifici de l’hospital del Consorci Sanitari del Maresme 


Errors en les dades emprades i també en els càlculs realitzats 


6.883,60 


37.505,29 


(79.885,58) 


(2.938.092,27) 


Imports en euros. 

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

* En el quadre inclòs en l’apartat indicat. 


6) Comptabilització dels drets pels deutes ajornats o fraccionats 


Llevat de l’Ajuntament de Barcelona, la resta dels ajuntaments analitzats no comptabilitzen 
els deutes ajornats o fraccionats d’acord amb el que estableix la ICAL, amb la qual cosa 
els drets pressupostaris pendents de cobrament –base de l’estimació dels saldos de 
dubtós cobrament– incloïen indegudament la part d’aquests deutes encara no vençuda 
(vegeu l’apartat 2.1.1). 


L’Ajuntament de Barcelona no va tenir en compte en el càlcul de l’estimació el fet de comp
tabilitzar els deutes ajornats o fraccionats d’acord la ICAL, ja que, en fer la quantificació 
d’acord amb les dades de l’IMH –en què tampoc se segueix el criteri comptable establert 
en la ICAL–, es va incloure, també indegudament en la base de càlcul, la part no vençuda 
d’aquest deutes (vegeu l’observació de l’apartat 2.1.1.1). 


El fet exposat provoca una sobrevaloració tant dels saldos deutors a què fa referència 
l’estimació com de l’import de l’estimació; si bé, a l’Ajuntament de Barcelona la sobreva
loració afectaria només l’estimació dels saldos de dubtós cobrament. 


3.2. RECOMANACIONS 


En el decurs del treball s’han observat diversos aspectes amb relació a la quantificació 
dels saldos de dubtós cobrament realitzada pels ajuntaments que presentaven deficièn
cies o que eren susceptibles de millora. 


Caldria, per tant, en la mesura que no hagi estat ja realitzada, fer una revisió dels criteris 
aplicats, tant des del punt de vista d’una millor adequació a la normativa com de la 
correcta gestió de la informació comptable. Per tant, en aquest sentit, convindria prendre, 
entre altres, les mesures següents: 
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1) Formalització dels criteris establerts per quantificar l’estimació 


Dels ajuntaments analitzats només quatre tenien aprovats uns criteris per quantificar l’esti
mació dels saldos de dubtós cobrament a través de la seva inclusió en les Bases d’exe
cució del pressupost de l’exercici (vegeu el començament de l’apartat 2). 


Cal indicar, però, que tot i que és el Ple qui aprova les Bases d’execució –que formen part 
integrant del pressupost general–, aquesta reglamentació és de vigència anual i està 
prevista, bàsicament, per adaptar les disposicions generals en matèria pressupostària a 
l’organització i circumstàncies de l’entitat. 


Seria més adequat que, per la seva vocació d’uniformitat en el temps, el mètode i els 
criteris a emprar per quantificar els saldos de dubtós cobrament s’aprovessin mitjançant un 
acord explícit del Ple de la corporació. 


Així mateix, la formulació d’aquests criteris hauria de plasmar-se amb la concreció i la 
claredat suficient com perquè, en la seva aplicació, no s’admetessin interpretacions dife
rents. 


2) Escalat de percentatges de morositat per als saldos pendents per multes de 
circulació 


En l’estimació corresponent al 31 de desembre del 2011 dels saldos provinents dels 
capítols 1, 2 i 3 realitzada globalment, no tots els ajuntaments van aplicar, per als saldos 
pendents en concepte de multes de circulació, un escalat de percentatges de morositat 
diferenciat sinó que l’Ajuntament de Badalona va aplicar el mateix que l’establert per a la 
resta dels deutes pendents i altres ajuntaments –Terrassa, Sabadell, Mataró i Santa Co
loma de Gramenet– van aplicar un escalat diferenciat, però, en aquest cas, per als saldos 
pendents per qualsevol tipus de multes (de circulació, urbanístiques, tributàries o d’altra 
mena). 


Cal fer constar que els procediments de gestió, liquidació i recaptació de les multes de 
circulació difereixen en diversos aspectes dels aplicables a la resta d’ingressos de dret 
públic, la qual cosa, en incidir sobre el comportament de la recaptació, aconsella que 
l’escalat de percentatges de morositat a aplicar als saldos per multes de circulació sigui 
propi i diferenciat de l’aplicable a la resta dels saldos a cobrar, si més no pel que fa als 
saldos pendents provinents dels exercicis més recents. 


3) Estimació relativa als saldos de deutors provinents d’operacions no pressupostàries 


El 31 de desembre del 2011 cap dels ajuntaments analitzats va fer una estimació de 
dubtós cobrament per als saldos provinents d’operacions no pressupostàries. 


Cal indicar que l’estimació dels saldos de dubtós cobrament relativa a l’epígraf Deutors 
d’operacions no pressupostàries, pot ser necessària o no, depenent de la naturalesa de les 


67 








SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 21/2014



operacions a què fa referència cada saldo. En el cas de ser necessària, l’estimació s’hauria 
de determinar, en general, de manera individualitzada, llevat de la referida als saldos de 
deutors per IVA, per a la qual s’hauria d’emprar el mateix criteri que l’aplicat per als deutes 
pressupostaris pendents de cobrament per les operacions realitzades amb IVA repercutit. 


4) Drets pendents de cobrament per determinats conceptes 


El 31 de desembre del 2011 els deu ajuntaments analitzats presentaven saldos pendents 
de cobrament en concepte de transferències o subvencions –corrents o de capital i tant de 
l’exercici corrent com d’exercicis tancats– i, d’aquests, Barcelona, Tarragona, Mataró i San
ta Coloma de Gramenet van quantificar estimació de dubtós cobrament per a alguns d’a
quest saldos (vegeu l’apartat 2.1.2). 


Cal assenyalar, però, que abans d’aplicar qualsevol el mètode d’estimació dels saldos de 
dubtós cobrament caldria analitzar si el criteri de reconeixement emprat va ser l’adequat, 
en particular el referit als ingressos per transferències o subvencions, atès que, d’acord 
amb la ICAL, en aquests casos els drets s’han de reconèixer, en general, quan s’hagi fet 
efectiu el cobrament –o bé abans, si l’ens beneficiari coneix amb certesa que l’ens con
cedent ha dictat l’acte de reconeixement de l’obligació correlativa– i, per tant, els saldos 
pendents haurien de correspondre a drets per als quals el risc de morositat és pràc
ticament inexistent i, en conseqüència, sense la necessitat de fer estimació de dubtós 
cobrament. 


Aquesta recomanació es fa extensible a la resta dels saldos pendents, en el sentit que, 
amb caràcter previ a l’estimació dels de dubtós cobrament, s’hauria de verificar la correcta 
comptabilització pressupostària dels drets, de manera que tots els saldos pendents de 
cobrament corresponguessin a drets reals, vençuts i exigibles. 


5) Escalat de morositat estàndard de la Sindicatura per a l’estimació dels saldos de 
dubtós cobrament 


Com ja s’ha esmentat en reiterades ocasions al llarg d’aquest informe, l’ajuntament és qui 
ha d’establir –i el seu Ple aprovar– el mètode a emprar per quantificar l’estimació dels 
saldos de dubtós cobrament, tenint en compte l’antiguitat, l’import i la naturalesa dels deu
tes; els percentatges de recaptació obtinguts tant en període voluntari com en via exe
cutiva, i altres criteris de valoració que, de manera ponderada, pugui establir. 


Aquest treball de fiscalització ha posat de manifest que no tots els ajuntaments analitzats 
van quantificar l’estimació esmentada d’acord amb un mètode raonable fonamentat en una 
anàlisi que tingués en compte els elements indicats, la qual cosa incideix sobre la raona
bilitat de l’import consignat en l’epígraf Saldos de dubtós cobrament de l’Estat del ro
manent de tresoreria al tancament de l’exercici i, per tant, en l’import del Romanent de 
tresoreria per a despeses generals. 
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Per aquest motiu, quan l’ajuntament no hagi establert un sistema per quantificar l’estimació 
basant-se en els elements assenyalats o bé, si l’ha establert, quan es consideri que el 
sistema de càlcul no és raonable, la Sindicatura aplicarà –en qualitat de mínims i amb la 
finalitat de donar un mateix tractament als ajuntaments en les fiscalitzacions futures–, 
l’escalat de percentatges de morositat per a l’estimació dels saldos de dubtós cobrament 
següent (vegeu l’anàlisi en l’apartat 2.3): 


Quadre 59. 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 


n-3 


n-2 


n-1 


n (exercici corrent) 


100 


90 


60 


30 


10 


Multes de circulació: 


n-4 i anteriors 


n-3 


n-2 


n-1 


n (exercici corrent) 


100 


90 


60 


50 


50 


Font: Elaboració pròpia. 


Cal tenir en compte, però, que aquest escalat s’estableix per obtenir, als efectes de les 
fiscalitzacions municipals, l’import mínim que hauria de constar en l’epígraf Saldos de 
dubtós cobrament de l’Estat del romanent de tresoreria i que és l’ajuntament qui té la 
responsabilitat d’establir el mètode de càlcul propi, d’acord amb la seva experiència de 
recaptació i amb les circumstàncies particulars dels seus drets pendents de cobrament, 
sempre que siguin líquids, exigibles i vençuts. 


La Sindicatura recomana a aquells ajuntaments que no hagin establert encara el seu propi 
mètode de càlcul que utilitzin, transitòriament, els percentatges que resulten d’aquest 
treball. 


4. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 


De conformitat amb la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes, el pro
jecte d’aquest informe de fiscalització va ser tramès, el dia 11 de juliol del 2014, als deu 
ajuntaments analitzats perquè presentessin al·legacions. 


Els ajuntaments de l’Hospitalet de Llobregat, Terrassa, Sabadell i Tarragona van presentar 
les al·legacions que es reprodueixen a continuació. 
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La resposta de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, tramesa a través del portal Eacat 
amb registre d’entrada número E/001352-2014, del 29 de juliol del 2014, una vegada co
negut el projecte d’informe, és la següent: 


Sr. Joan Ignasi Puigdollers i Noblom 

Síndic

Sindicatura de Comptes de Catalunya

Av. Litoral, 12-14 

08005 Barcelona 



Benvolgut senyor, 


En resposta al seu escrit d’11 de juliol, en el qual ens remetíeu als efectes de la 
presentació d’al·legacions, el projecte d’informe de la Sindicatura de Comptes de 
Catalunya 57/2011-E, sobre Saldos de dubtós cobrament al 31 de desembre de 
2011, en municipis de més de 100.000 habitants. Una vegada emès Informe de la 
Intervenció General, tot seguit es presenten les següents al·legacions a les con
clusions que es desprenen del vostre projecte d’informe, sobre els saldos de dubtós 
cobrament que figuren en l’estat del romanent de tresoreria de l’Ajuntament de 
l’Hospitalet en la data esmentada, les quals són resumidament les següents: 


•	 El mètode aprovat pel Ple municipal el 3 de juliol de 1988 pel càlcul de l’estimació 
dels saldos de dubtós cobrament conté criteris no adients i dóna uns resultats 
esbiaixats, tot i que s’ha aplicat de forma uniforme en el temps, un dels reque
riments de la verificació. 


•	 L’estimació dels saldos de dubtós cobrament que realitza l’Ajuntament està infra
valorada, segons l’estimació que la Sindicatura en fa. 


Al respecte, l’Ajuntament de l’Hospitalet manifesta la seva discrepància amb les 
conclusions de l’Informe de la Sindicatura de Comptes, pels motius que s’analitzaran 
posteriorment, per considerar que el plantejament metodològic de la fiscalització 
efectuada per la Sindicatura efectuada té deficiències importants, donat l’objecte i 
finalitats manifestats en l’apartat 1 del seu projecte d’informe. 


Per aquest motiu l’Ajuntament entén que unes conclusions com les exposades en el 
vostre projecte d’informe, donada la importància que en l’apartat 2 del mateix s’a
torga a l’epígraf dels saldos de dubtós cobrament per a la determinació del romanent 
de tresoreria per a despeses generals, requereixen una anàlisi més acurada sobre la 
metodologia realment emprada per l’Ajuntament, donada la situació financera de 
l’Ajuntament, que al 31 de desembre de 2013, compleix amb ratis de solvència 
financera i deute públic, previstos el Real decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, així com amb 
tots dels ratis d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera, regla de la despesa 
i període mig de pagament als proveïdors previstos tant en la Llei Orgànica 2/2012, 
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de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, com en la resta de 
legislació vigent. 


Així mateix, i sense menystenir la rellevància dels saldos de dubtós cobrament i del 
resultat del romanent de tresoreria per a despeses generals, s’opina que cal con
siderar les limitacions actuals a la seva disponibilitat, d’acord amb el previst a l’article 
14 del Real Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, pel que s’adopten mesures extraor
dinàries per a la reducció del dèficit públic, posteriorment reiterat per l’article 32 de la 
Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat fi
nancera i per la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre que modificà l’esmentat 
article 32 i incorporà la disposició addicional 6a. que introdueix regles especials per 
al destí del superàvit pressupostari en funció. 


Per tot l’exposat l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat considera adient efectuar 
les següents al·legacions a l’informe de la Sindicatura de Comptes 57/2011-E sobre 
saldos de dubtós cobrament al 31 de desembre de 2011: 


Al·legació 1. Disfunció entre l’objecte i la finalitat de la fiscalització i la metodologia 
emprada. 


Aquest Ajuntament entén que existeix una disfunció entre l’objecte i la finalitat de la 
fiscalització, manifestada en els apartats 1.1.1 i 1.1.2 de l’Informe de la Sindicatura de 
comptes i la metodologia emprada en el treball efectuat. 


Així, mentre que la Sindicatura de Comptes diu, en l’apartat 1.1.1 del seu informe, 
que l’objecte del treball ha estat fiscalitzar els criteris emprats pels ajuntaments dels 
municipis de Catalunya amb una població superior als 100.000 habitants segons el 
padró de l’any 2011, per determinar l’import del saldos de dubtós cobrament en 
l’estat del romanent de tresoreria al 31 de desembre de 2012, amb la finalitat de 
comprovar la seva adequació a la normativa, l’aplicació uniforme en el temps, així 
com que són raonables, tractant de regular de forma subtil quelcom que no és de la 
competència de la Sindicatura de Comptes. 


La metodologia emprada no està orientada a revisar el criteris emprats per l’Ajun
tament en el càlcul dels saldos de dubtós cobrament sinó, a la vista del que ma
nifesta a l’apartat 3 del seu informe, a determinar els criteris a utilitzar per la 
Sindicatura en futures fiscalitzacions. 


Ja que, pel que respecta a l’Ajuntament de l’Hospitalet, la fiscalització es limita ex
clusivament a comparar la estimació d’aquests saldos de dubtós cobrament amb la 
quantificada per la Sindicatura, a partir de l’estimació agregada dels saldos pendents 
de cobrament als que aplica un escalat de percentatges de morositat fixat segons 
l’antiguitat dels deutes, els quals ha determinat a partir dels percentatges de 
cobrament mitjà del període 2007-2011 ‒tant per l’Ajuntament com per la resta dels 
ajuntaments de la mostra‒ d’acord amb els criteris assenyalats en l’apartat 2.2 del 
seu informe sense que en cap moment hagi analitzat la materialitat del resultat de la 
metodologia emprada per l’Ajuntament. 
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Una metodologia que la Sindicatura, en l’apartat 2.1.1.2 a) del seu informe, qualifica 
de no adient, per donar uns percentatges de morositat esbiaixats per estar basada 
en la recaptació executiva. 


Aquesta afirmació entenem que s’efectua pel desconeixement del procediment de 
gestió de la recaptació de l’Ajuntament de l’Hospitalet que és molt àgil en l’emissió 
dels càrrecs al recaptador executiu una vegada finalitzat el període voluntari, per que 
al 31 de desembre de cada exercici o com a màxim abans de finalitzar el 31 de 
gener de l’any següent, tots els rebuts i liquidacions pendents de cobrament figuren 
ja en estat executiu. 


Sent aquest el motiu pel qual en l’acord del Ple de 3/7/2013, es fa referència, entre 
d’altres criteris, a l’anàlisi de l’evolució de la sèrie històrica de la recaptació executiva 
pel càlcul dels saldos de dubtós cobrament. 


Al·legació 2. Raonabilitat de la metodologia emprada. 


Entenem que la metodologia que utilitza la Sindicatura de comptes per determinar els 
criteris per fer l’estimació dels saldos de dubtós cobrament inclosa en l’apartat 2.1 
del seu informe pateix mancances i limitacions, pel que al respecte es fan les 
següents al·legacions: 


a. 	 L’estimació dels saldos dels pendents de cobrament dels capítols, 1, 2 i 3, tributs 
i altres ingressos de dret públic. Els percentatges proposats per la Sindicatura 
per calcular els saldos pendents de cobrament de l’Ajuntament per a cada 
exercici (n, n-1, n-2, n-3 i n-4 i anteriors), s’han obtingut mitjançant una mitja 
simple sense ponderar per l’import del saldos reals corresponents a cada 
exercici de la mostra. A judici d’aquest Ajuntament la metodologia emprada 
pateix de manca de precisió en la determinació de la mitja dels percentatges per 
exercicis. 


Aquesta observació es fa extensible al càlcul de la mitja calculada per a tots els 
municipis, en la qual encara resulta més evident la necessitat de la ponderació 
no sols per l’import sinó tenint en compte les característiques dels municipis –que 
són les que justifiquen la raonabilitat dels criteris utilitzats– situació dels pendents 
de cada municipi i els sistemes de gestió que en facin de la recaptació. 


b.	 Es coincideix amb l’observació feta per la Sindicatura en l’apartat 2.1 del seu in
forme respecte la inexistència en la normativa actual de cap mètode específic 
per fer l’estimació dels saldos de dubtós cobrament. Així, si bé l’article 191.2 del 
Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, l’article 103 del Reial decret 500/1990, 
de 30 d’abril, la Regla 83.3 de la vigent Instrucció de comptabilitat local, i 
l’apartat 24.6.7 de la memòria dels comptes anuals del nou pla general de 
comptabilitat pública adaptat a l’administració local (ICAL 2013), estableixen que 
el romanent de tresoreria s’ha de minorar amb els saldos que es considerin de 
difícil o impossible recaptació, i que la seva estimació s’ha d’efectuar de forma 
individualitzada o bé mitjançant la fixació d’un percentatge a tant alçat, no 
obstant el cert és que cap de les normes citades concreta cap metodologia pel 
seu càlcul. 
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Aquesta situació s’ha mantingut fins a l’aprovació de la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local, que afegeix 
l’article 193 bis del Text Refós de la Llei d’Hisendes locals, el qual determina, per 
primera vegada, uns percentatges mínims de dubtós cobrament, dels quals se’n 
ha de donar compte al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas al 
qual, segons l’article 203 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
locals li correspon determinar l’estructura i justificació dels comptes, estats i de
més documents relatius a la comptabilitat pública. Al respecte, val a dir que de 
l’aplicació dels percentatges aprovats pel Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet als 
saldos pendents de cobrament al 31 de desembre de 2013, en resulta un import 
dels saldos de dubtós cobrament superior al que s’obté a l’aplicar els establerts 
en l’esmentat article 193 bis. 


En definitiva, la mancança d’un criteri legal aprovat pel càlcul dels saldos de 
dubtós cobrament es va resoldre per l’Ajuntament de l’Hospitalet, en aplicació de 
l’article 191.2 del TRLHL i de la Regla 7 de la ICAL, amb l’acord del Ple municipal 
ja citat, a l’entendre que els criteris assenyalats per la Sindicatura de Comptes 
l’any 1998, i també per la Direcció General de Política Financera, Assegurances i 
Tresor de la Generalitat de Catalunya (Veure nota informativa de 14 de febrer de 
2014) eren orientatius i no s’adequaven a la realitat de l’Ajuntament. 


Els diferents criteris pel càlcul de dubtós cobrament són els reflectits en el quadre 
següent i reflecteixen les divergències i similituds existents entre ells i la situació 
d’inseguretat i falta d’homogeneïtat en la que es troben els ajuntaments per a la 
seva aplicació. 


Capítols 1 a 3 


Exercicis 


(n = exercici de 
la liquidació) 


Percentatge 
mínim per a 
l’informe del 


MINHAP 
(Drets pendents 
de cobrament 


liquidats) 


Percentatge mínim a 
efectes comptables 


recomanat per la 
DGPFAT (Drets 


pendents de cobrament 
dels capítols 1 a 3 
liquidats, relatius a 
ingressos tributaris) 


Sindicatura 
de Comptes 


1998 


Sindicatura 
de Comptes 


2014 


Ajuntament 
Hospitalet 


n 0% 5% 5% 10% 3% 


n-1 25% 25% 15% 30% 5% 


n-2 25% 40% 40% 60% 25% 


n-3 50% 80% 80% 90% 50% 


n-4 75% 100% 100% 100% 75% 


n-5 75% 100% 100% 100% 100% 


n-6 i anteriors 100% 100% 100% 100% 100% 


Multes 


n 90% 50% 95% 


n-1 90% 50% 95% 


n-2 90% 60% 95% 


n-3 90% 90% 95% 


n-4 i anteriors 90% 100% 95% 


n-5 90% 100% 95% 
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Al·legació 3. Base de càlcul dels saldos pendents de cobrament en relació amb l’acord 
del Ple de 1988. Apartats 2.1.1.2 i 3.1 de l’Informe de la Sindicatura. 


a. 	La Sindicatura de Comptes en el punt 2.1.1.2 b) del seu informe posa de manifest 
que:.. “l’Ajuntament, com a norma general, exclou de la base de càlcul els deutes 
referits a contribucions especials i a quotes d’urbanització −perquè són ingressos 
afectats a projectes de despeses, tal com s’especifica en l’acord del Ple de 3 de 
juliol de 1998”... 


Això no obstant, durant el període analitzat l’Ajuntament no sempre va excloure els 
saldos pels conceptes indicats. Així, en l’exercici 2009 no va deduir de la base el 
saldo que constava en la liquidació del pressupost per quotes d’urbanització de 
l’exercici corrent, de 2.007.178,19 €”. 


En relació amb aquesta afirmació s’al·lega: 


•	 L’Ajuntament fa més de vint anys que no ha aprovat cap expedient d’imposició 
de contribucions especials, pel que no hi ha cap dret reconegut pendent de 
cobrament en el període 2007-2011. 


•	 No es comparteix el criteri de la Sindicatura de que les quotes d’urbanització 
tinguin el mateix risc de morositat que qualsevol tipus d’ingrés, ja que en ser 
operacions urbanístiques estan garantides pel terreny subjecte a càrregues i 
beneficis amb la corresponent afecció registral. 


•	 En el cas citat, l’Ajuntament no obstant, no va deduir de la base de càlcul 
l’import dels 2.007.178,19 € que es citen en l’Informe de la Sindicatura, al no 
tractar-se de quotes d’urbanització en sentit estricte sinó d’una càrrega 
derivada d’un conveni urbanístic de la qual hores d’ara encara resta pendent 
d’ingrés una part. 


b. L’apartat 3.1 de l’informe de la Sindicatura assenyala que l’Ajuntament va aplicar 
uns percentatges de morositat diferenciats als determinats per l’acord del Ple de 3 
de juliol de 1998 per a les multes de circulació. Val a dir que en totes les reso
lucions per les que es van aprovar les liquidacions dels exercicis 2007, 2008, 
2009, 2010 i 2011, que es van adjuntar a la documentació del compte general que 
es van retre a la Sindicatura de Comptes, s’aprova l’acceptació a ratificar poste
riorment pel Ple a l’aprovar-se el Compte General el ròssec de dubtós cobrament 
de l’exercici, corresponent al 95% del pendent de cobrament, en tractar-se d’una 
modificació de l’Acord plenari de 3 de juliol de 1988, pel que es ficaven els per
centatges dels saldos de dubtós cobrament. 


Al·legació 4. Estimació saldos deutors d’operacions no pressupostàries. 


L’Ajuntament no va fer cap estimació de saldos deutors per operacions no pres
supostàries atès que aquests sols estaven composats, al 31 de desembre de 2011, 
pels comptes deutors d’IVA repercutit, bestrets i préstecs concedits pels que no 
procedia fer cap provisió.  
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Al·legació 5. Saldos deutors pendents de cobrament per transferències o subvencions. 


En relació amb les afirmacions que és fan en l’apartat 2.1.2 de l’informe de la Sindi
catura sobre els saldos deutors pendents per transferències o subvencions s’al·lega 
que: 


a. 	Els saldos deutors pendents per transferències o subvencions no són objecte de 
l’abast de l’informe. 


b. Resulta gratuïta per la seva indeterminació l’observació respecte als criteris comp
tables de reconeixement duts a termes pels ajuntaments, sense haver procedit a 
efectuar cap comprovació per determinar els criteris de reconeixement emprats 
pels Ajuntaments pel reconeixement de les subvencions, així com sobre els 
ajustos de les desviacions acumulades positives de finançament de les quals no 
en fa cap esment. 


Com a conclusió de les al·legacions exposades, val a dir que si l’objectiu de l’Informe 
de la Sindicatura era el de verificar l’aplicació uniforme i la raonabilitat dels criteris 
emprats pels Ajuntaments de la mostra respecte dels criteris aplicats pel càlcul dels 
saldos de dubtós cobrament, cal posar de manifest, que en relació amb l’Ajuntament 
de l’Hospitalet de Llobregat, l’esmentat informe no posa en valor els aspectes 
següents: 


1. L’existència d’un mètode aprovat pel Ple municipal pel còmput dels saldos de 
dubtós cobrament, quan no existia ni norma legal ni reglamentària ni fiscalitzadora 
circularitzada, el que demostra l’evidència de la voluntat d’autocontrol municipal. 


2. Que aquest mètode s’ha aplicat al llarg del període de temps 1998-2013, el que 
ha fet possible un tractament uniforme, coherent i homogeni del saldos de dubtós 
cobrament, essent un criteri comptable aplicat a tots els comptes dels exercicis 
expressats. 


3. Que l’adaptació o modificació del canvi de criteri comptable no s’ha de fer per 
raons d’uniformitat fiscalitzadora sinó a partir d’un nou anàlisi del sistema a utilitzar 
per l’Ajuntament que tingui en compte la ponderació expressada a la qual s’ha fet 
referència a les al·legacions anteriors i fonamentalment adequada a les carac
terístiques d’aquest Ajuntament. 


4. 	El canvi de criteri en el còmput dels saldos de dubtós cobrament, per tal de donar 
compliment al criteri d’uniformitat i minimitzar l’impacte de la manca d’homoge
neïtat amb els exercicis anteriors, seria convenient fer-lo coincidint amb l’entrada 
en vigor de la nova Instrucció per l’Administració Local. 


Atentament, 


L’Alcaldessa 


Hospitalet de Llobregat, 23 de juliol de 2014. 
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La resposta de l’Ajuntament de Terrassa, amb registre d’entrada a la Sindicatura de 
Comptes número 2575, del 28 de juliol del 2014, una vegada conegut el projecte d’informe, 
és la següent: 


Ajuntament de Terrassa 


Sindicatura de Comptes de Catalunya

Il·ltre. Sr. Joan Ignasi Puigdollers i Noblom

Síndic 

Av. Litoral, 12-14 

08005 Barcelona 



Benvolgut, 


En exercici de les competències que, d’acord amb el que preveu l’art. 56 del Text 
refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat mitjançant Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, li han estat delegades per Decret d’Alcaldia-Pre
sidència núm. 11755 de 12 de desembre de 2012, un cop estudiat el projecte 
d’Informe 57/2011-E “Saldos de dubtós cobrament, al 31 de desembre de 2011, en 
municipis de més de 100.000 habitants”, i dins del termini establert a l’article 39.3 del 
Reglament de règim interior de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, es pre
senten les següents al·legacions al contingut de l’esmentat informe per a la seva 
consideració. 


Atentament, 


Alfredo Vega López, 

Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Generals



Terrassa, 25 de juliol de 2014 


Projecte d’Informe 57/2011-E 


A la Sindicatura de Comptes de Catalunya 


En Alfredo Vega López, Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Generals de 
l’Ajuntament de Terrassa, en exercici de les competències que, d’acord amb el que 
preveu l’art. 56 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 
aprovat mitjançant Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, li han estat delegades per 
Decret d’Alcaldia-Presidència núm. 11755 de 12 de desembre de 2012, un cop 
estudiat el projecte d’Informe 57/2011-E “Saldos de dubtós cobrament, al 31 de 
desembre de 2011, en municipis de més de 100.000 habitants”, i dins del termini 
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establert a l’article 39.3 del Reglament de règim interior de la Sindicatura de Comptes 
de Catalunya, es presenten les següents al·legacions al contingut de l’esmentat 
informe per a la seva consideració:  


Al·legacions 


Primera.- En relació a l’apartat 2.1.1 “Estimació referida als saldos provinents dels 
capítols 1,2, i 3”, i a l’apartat 3.1.6 “Observacions”: “Comptabilització dels drets per 
deute ajornats o fraccionats”, aquest Ajuntament vol manifestar el següent: 


En quan al reconeixement dels deutes fraccionats i ajornats, efectivament, l’annex del 
Pla General de Comptabilitat Pública adaptat a l’administració local, especifica el 
tractament comptable que han de tenir el fraccionament o ajornament de drets 
pendents de cobrament derivats de l’execució del pressupost. Concretament, esta
bleix que si com a conseqüència del diferiment del venciment d’un dret, aquest 
venciment es produeix en un exercici posterior, s’haurà de procedir a la seva reclas
sificació en el Balanç i a la seva anul·lació pressupostària, ja que s’ haurà d’aplicar al 
pressupost en vigor en l’exercici del nou venciment. 


A la comptabilitat de l’Ajuntament de Terrassa no s’aplica aquest criteri comptable 
pels motius que tot seguit s’exposen: 


-	 Els drets reconeguts originats per ingressos tributaris es comptabilitzen a diari, 
automàticament, en base a l’aplicació de gestió d’ingressos. Així, existeix un 
lligam informàtic entre una liquidació tributària i el seu corresponent dret reco
negut comptable. 


-	 D’acord amb la normativa tributària la concessió d’un ajornament o fraccionament 
no comporta l’anul·lació de la liquidació tributària, si no que aquesta es manté. El 
fet d’anul·lar comptablement un pendent de cobrament, a causa d’un frac
cionament o ajornament, i mantenir la corresponent liquidació tributària, compor
taria trencar aquest lligam i per tant la conciliació entre les dues aplicacions 
(comptabilitat i recaptació) seria pràcticament impossible. 


Per tot l’exposat, i per tal de mantenir el necessari lligam i control entre liquidació 
tributària, drets reconeguts, pendent comptable i pendent de liquidacions tributàries, 
no és possible aplicar en aquesta Corporació el criteri comptable relatiu als frac
cionaments o ajornaments de drets pendents de cobrament que preveu la ICAL 
2004. 


Alternativament, i per aproximar-se al criteri comptable, a partir de la liquidació de 
l’any 2012, aquest Ajuntament ha dotat una provisió específica, inclosa dins la 
provisió per incobrables, per import dels fraccionaments concedits que haurien de 
ser objecte d’anul·lació, per tal de que, el Romanent de Tresoreria figuri ajustat, 
d’acord al tractament comptable que han de tenir els esmentats fraccionaments. 


Addicionalment es vol posar de manifest que si calgués aplicar aquesta mateixa 
provisió a la liquidació de l’any 2011, la dotació genèrica addicional realitzada a 
provisió d’incobrables, que s’explica abastament en diferents apartats de l’informe i 
de les present al·legacions, permetria realitzar la provisió que s’estima en uns tres 
milions d’euros. 
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Segona.- En relació a l’apartat 2.1.1.4 “Ajuntament de Terrassa”, i l’apartat 3.1.2 
“Observacions”: “Formulació dels Criteris a emprar per quantificar la estimació”, es 
vol manifestar el següent, sobre el fet que les Bases d’Execució no mencionin 
explícitament la possibilitat de realitzar dotacions singulars diferents dels tants alçats 
que s’indiquen en les mateixes. 


En opinió d’aquesta Corporació, els percentatges a tant alçat aprovats en les Bases, 
cal considerar-los a tots els efectes de mínims, donant cobertura genèrica a la 
realització d’altres tipus de dotacions singulars, l’apartat primer de la base regu
ladora, que estableix, amb caràcter general, que per a la determinació del Romanent 
de Tresoreria de l’Ajuntament es deduiran dels drets pendents de cobrament els que 
es considerin de difícil o impossible recaptació. 


Tercera. - Pel que fa a l’apartat 2.1.1.4 a) “Escalats de percentatges de morositat”, i a 
l’apartat 3.1.3 “Observacions”, “Raonabilitat dels criteris emprats per quantificar l’esti
mació”, en concret quan es diu que l’escalat municipal abasta un període de dotze 
anys d’antiguitat, el qual resultat excessiu tenint en compte els períodes establerts 
per la normativa de recaptació i la prescripció dels tributs i altres ingressos de dret 
públic, volem manifestar: 


La realitat i experiència, al menys del nostre Ajuntament, es que existeix aquest 
pendent i d’aquesta antiguitat per diferents motius i que es segueix cobrant part 
d’aquest pendent, al menys fins al sisè any d’antiguitat. Pensem, per tant, que per 
aquest Ajuntament es raonable que l’esglaonat de dotació arribi fins a aquests 6 anys 
d’antiguitat i a partir d’aquest ja proposar el 100% de dotació. L’estudi que en pos
teriors apartats es menciona sobre el pendent municipal així ho acaba recollint. 


Quarta.- En relació al mateix apartat 2.1.1.4 b) “Estimacions de morositat genèriques” 
i a l’apartat 3 “Conclusions”, pel que fa la menció a la dotació addicional genèrica 
realitzada per aquesta Corporació, al respecte volem manifestar el següent:  


Efectivament aquest Ajuntament ha vingut calculant la dotació de saldos de dubtós 
cobrament en base a un tant alçat d’acord a l’antiguitat dels saldos pendents, en 
absència d’un estudi més acurat del pendent. 


A partir de l’any 2009, amb motiu de l’especial significat econòmic que suposaven 
determinades operacions, bàsicament relatives a les liquidació de l’Impost de Bens 
Immobles de Característiques Especials IBI, en concret, el de l’Autopista Terrassa-
Manresa al seu pas per el terme municipal, i les liquidacions de la Taxa 3.39 per la 
utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local a favor de les 
empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil, es va fer una dotació singular 
del 100% d’aquest pendent, atenent a la seva situació jurídica. 


Així mateix, es va realitzar una dotació voluntària genèrica doncs alguns estudis 
preliminars sobre el grau de cobrament del pendent mostraven una certa insu
ficiència de dotació i alhora donat que fins l’any 2013 no es va realitzar un pressupost 
d’ingressos ajustat als incobrables de l’any, essent per tant una dotació que es va 
considerar necessària a fi de preservar el romanent de tresoreria a futur. 


Com es pot observar en l’informe i en els diferents comptes generals aprovats fins la 
data, és una magnitud que s’ha anat reduint amb el pas del temps, fins a eliminar-se, 
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i que com s’ha exposat a l´al·legació primera ha donat cobertura a l’assumpte del 
reflex comptable del tema dels ajornaments i fraccionaments, estimat per l’any 2011 
en més de 3 milions d’euros, i finalment també al resultat del mètode de càlcul de la 
provisió que s’ha posat en marxa l’any 2013, i que ha confirmat en gran mesura la 
necessitat d’aquesta dotació addicional, tot confirmant el que ja s’intuïa al 2011 al 
realitzar-la, sobre la insuficiència de les dotacions utilitzant els tants alçats vigents en 
aquell moment. Així aquesta dotació genèrica que l’any 2011 era de 5,2 milions, ha 
quedat absorbida l’any 2013 en la dotació calculada segons nou mètode, que inclou 
estimacions individualitzades i la cobertura de l’assumpte dels ajornaments i frac
cionaments. Aquest nou mètode quantifica l’estimació dels saldos de dubtós co
brament, tot tenint en compte l’antiguitat, l’import, la naturalesa dels deutes i els 
percentatges de cobrament. 


Donada la justificació destí i evolució d’aquestes provisions genèriques, entenem que 
en cap cas la seva realització ha suposat vulnerar de manera significativa el principi 
comptable d’uniformitat ni la comparabilitat de dades entre exercicis. 


Cinquena.- En relació a l’apartat 2.2. “Estimació a partir de la Recaptació” i 2.3 
“Escalat de Morositat per a l’estimació dels saldos de dubtós cobrament” aquest 
Ajuntament vol manifestar el següent: 


El mètode que proposa la Sindicatura és de ben segur el més adient en base a la 
informació de què disposa, amb l’avantatge addicional de la seva facilitat de càlcul i 
aproximació, en absència d’un estudi més detallat del pendent. 


No obstant, pensem que, si es disposa de la informació, l’òptim seria considerar la 
sèrie de cobraments que acumulen els pendents històrics dels diferents anys i no el 
puntual d’un any, el que permetria tenir una visió molt més clara del percentatge de 
cobrament acumulat de cada pendent, i per tant del que acaba resultant incobrable. 
Aquest és el mètode que ha emprat l’Ajuntament en el seu estudi. Comprenem, però, 
la dificultat i complexitat de disposar de totes les dades i del càlcul. 


Estem d’acord en el tractament separat de les multes, però opinem que no s’haurien 
de separar únicament les de circulació, si no que caldria considerar tot tipus de 
multes, ja que la seva naturalesa i particularitat de gestió no difereix tant. 


Pel que fa a les dotacions individualitzades de temes singulars, de forma justificada i 
sense duplicar dotació, estem d’acord amb el que indica l’informe que es una bona 
opció complementària a l’aplicació de percentatges a tant alçat i que s’aproxima molt 
més a la realitat dels incobrables que es poden donar en el futur.  


Pel que fa a les dotacions genèriques, estem d’acord que només es poden realitzar 
de manera molt justificada. 


Totalment d’acord, també amb que l’escalat proposat per la Sindicatura per a les 
fiscalitzacions futures, cal considerar-la de mínims, atès que són els ajuntaments 
mateixos els qui han d’establir el mètode de càlcul propi d’acord amb la seva expe
riència de recaptació i amb les circumstàncies particulars dels seus drets pendents. 


En aquest sentit, com s’ha dit aquest Ajuntament l’any 2013 ha desenvolupat un 
sistema d’estimació de la provisió que té en compte els principis anteriors. 
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Sisena.- En relació a l’apartat 3.1.2 “Observacions”, “Formulació dels Criteris a em
prar per quantificar la estimació”, i 3.2.2 “Recomanacions”, “Escalat de percentatges 
de morositat per als saldos pendents per multes de circulació”, cal tenir present allò 
ja comentat a la al·legació cinquena, en concret la opinió d’aquest Ajuntament de que 
el tractament de les multes no ha de ser només a les de Circulació, si no per tot tipus 
de multes per la seva particularitat de gestió, molt similar en totes elles. 


Setena. - Pel que a l’apartat 3.1.3 “Observacions”, “Raonabilitat dels criteris emprats 
per quantificar l’estimació” i, al subapartat 4 “Aplicació Uniforme dels criteris emprats 
per quantificar l’estimació”, en relació a les quantitats genèriques i la afirmació de 
què van desvirtuar totalment l’estimació calculada i al no respecte del principi 
d’uniformitat, com ja s’ha exposat en la al·legació quarta, donada la justificació i evo-
lució d’aquestes magnituds exposada en la esmentada al·legació, aquesta Corpo
ració entén que en cap cas ha vulnerat de manera significativa el principi comptable 
esmentat ni la comparabilitat de dades entre exercicis. 


Vuitena.- Pel que fa a l’apartat 3.2.1 “Recomanacions”, “Formalització dels criteris 
establerts per quantificar l’estimació”, i en relació a la aprovació dels criteris, aquesta 
Corporació creu que el lloc més adient per aprovar el mètode i els criteris a emprar 
per quantificar els saldos de dubtós cobrament, son les Bases d’Execució, ja que és 
el document per excel·lència on, com diu la Sindicatura, s’estableix l’adaptació de les 
disposicions generals en matèria pressupostària i comptable a la organització i cir
cumstàncies de la entitat, i permeten alhora, respectant els principis d’uniformitat, la 
adaptació, si s’escau, a les particularitats del Pressupost que s’aprova i s’executarà. 


Un altre moment que podria ser idoni, tot i ser a posteriori, és el moment de l’apro
vació del compte general, tot aprofitant que d’acord a l’establert a l’article 2 de la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, cal que el Ple prengui coneixement dels criteris de
terminants dels drets de difícil o impossible recaptació i del resultat de la seva apli
cació, així com del compliment dels percentatges mínims que es recomanen en 
l’esmentat article. 


Novena.- Pel que fa a l’apartat 3.2.5 “Recomanacions”, “Escalat de morositat de la 
Sindicatura per a l’estimació dels saldos de dubtós cobrament”, volem manifestar, 
com ja s’ha dit, que aquest Ajuntament l’any 2013 ha aprovat i aplicat un sistema per 
quantificar l’estimació dels saldos de dubtós cobrament, tot tenint en compte l’anti
guitat, l’import, la naturalesa dels deutes i els percentatges de cobrament. Aquest 
mètode ha estat pres en coneixement per part del Ple Municipal en compliment de 
l’establert a l’article 2 de la llei 27/2013, en l’expedient d’aprovació del compte 
general de l’exercici 2013, i s’aplicarà de manera uniforme en el futur, recollint-se la 
seva proposta detallada, i adaptada, si s’escau, tenint present els criteris d’uniformitat 
necessaris, en les bases d’execució de cada exercici. 


Per aquest motiu aquest Ajuntament no haurà d’aplicar, en principi, els percentatges 
mínims recomanats en aquest informe. 


Terrassa, 25 de juliol de 2014 


Alfredo Vega López, 

Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Generals
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La resposta de l’Ajuntament de Sabadell, tramesa a través del portal Eacat amb registre 
d’entrada número E/001371-2014, del 29 de juliol del 2014, una vegada conegut el 
projecte d’informe, és la següent: 


L’Alcalde de Sabadell 


A L · L E G A C I O N S 


Que formula l’Ajuntament de Sabadell al projecte d’Informe 57/2011-E, Saldos de 
dubtós cobrament, al 31 de desembre de 2011, en municipis de més de 100.000 
habitants, rebut per via telemàtica el 11 de juliol de 2014. 


1. Certament, tal com reconeix l’Informe 57/2011-E, en endavant l’Informe, l’Ajun
tament de Sabadell va modificar els criteris de càlcul dels saldos de dubtós co
brament en la Liquidació de l’exercici 2011 tot aplicant els criteris recomanats per la 
Sindicatura de Comptes. 


L’adopció d’aquest criteri va estar fonamentat en l’evolució de la situació econòmica i 
financera de l’entitat provocada per la greu crisi econòmica que viu la societat, fona
mentalment a partir de 2010. 


Amb anterioritat a l’exercici 2011, tal com estableix l’Informe, l’entitat venia aplicant 
uns criteris de càlcul basats en els resultats de la recaptació executiva que si bé no 
estaven fonamentats en un acord èxplicit del Ple municipal aquest els ratificava 
anualment mitjançant l’aprovació del Compte General. 


2. No obstant, l’aplicació dels criteris de càlcul de la Sindicatura de Comptes a 
l’exercici 2011, a fi d’evitar distorsions en els resultats obtinguts derivades del canvi 
del sistema de càlcul, es va realitzar de forma progressiva de manera que en l’exer
cici 2011 van coexistir els criteris de càlcul de la Sindicatura de Comptes amb els 
criteris de càlcul que l’entitat havia aplicat a l’exercici 2010. Concretament, es van 
aplicar els criteris de la Sindicatura de Comptes a l’any N i els criteris de l’exercici 
2010 als anys N-1, N-2, N-3 i N-4 i posteriors. Aquest sistema mixt es va aplicar tant 
als ingressos provinents de tributs i altres ingressos de dret públic com als ingressos 
provinents de multes. 


Tal com reconeix l’Informe els percentatges de morositat aplicats als saldos pro
vinents de l’exercici corrent es van incrementar. No obstant, l’aplicació a l’exercici 
2011 del sistema mixt abans esmentat explica l’aparent contradicció d’aplicar el per
centatge de la Sindicatura de Comptes per als ingressos provinents de multes a l’any 
N i el que l’entitat va aplicar a l’exercici 2010 i que va mantenir a l’exercici 2011 per 
aquest concepte. 
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El resultat de l’aplicació progressiva dels criteris de la Sindicatura de Comptes a 
l’exercici 2011, tal com reconeix l’Informe, va suposar un increment substancial de la 
magnitud dels saldos de dubtós cobrament equivalent a un 80%. Concretament, es 
va passar d’un saldo de dubtós cobrament de 4.567.605,55 a l’exercici 2010 a un de 
8.207.254,65 el 2011. 


3. L’evolució de la situació pressupostària a l’exercici 2012 va permetre accelerar 
l’aplicació progressiva dels criteris de la Sindicatura de Comptes de manera que a la 
Liquidació d’aquest exercici l’entitat ja va aplicar la totalitat d’aquests. Criteris que 
s’han mantingut a la Liquidació de l’exercici 2013. 


A conseqüència de l’aplicació d’aquests criteris els saldos de dubtós cobrament dels 
exercicis 2012 i 2013 han estat de 15.994.793,94 i de 18.770.964,10, respectivament. 
Igualment cal esmentar que per a l’obtenció d’aquests resultats s’han emprat tant el 
mètode de càlcul global com el mètode de càlcul individualitzat segons la diferent 
naturalesa dels drets objecte de càlcul. 


4. Finalment, voldria fer palès que en aquests moments l’Ajuntament de Sabadell està 
elaborant una proposta del mètode i dels criteris per fer la quantificació dels saldos 
de dubtós cobrament a aprovar pel Ple municipal abans de finalitzar el present 
exercici sobre la base del grau de morositat real de l’entitat en la que, sens dubte, 
també es tindrà en compte la nova recomanació de la Sindicatura de Comptes 
expressada en l’Informe. 


CONCLUSIONS 


L’Informe de la Sindicatura coincideix bàsicament amb l’anàlisi efectuat per l’Àrea de 
Presidència, Economia i Serveis Centrals de tal manera que les principals obser
vacions i recomanacions contingudes en l’Informe han estat pràcticament recollides 
en la seva totalitat en els exercicis 2012 i 2013. No obstant, seria desitjable que 
l’Informe recollís les manifestacions contingudes en les presents al·legacions per tal 
d’aclarir i fonamentar parts de l’Informe aparentment contradictòries. 


Finalment voldria agrair a la Sindicatura de Comptes el treball i dedicació esmerçats 
envers l’Ajuntament de Sabadell el qual es concreta en el present Informe que ben 
segur constituirà una guia i punt de referència obligat en el camí d’una millora 
constant de l’activitat municipal i el seu reflex comptable. Demanem igualment que el 
present agraïment es faci extensiu a totes les persones que directament o indirecta 
han participat en la seva elaboració. 


Josep Ayuso Raya



Alcalde de Sabadell, acctal. 



Sabadell, 29 de juliol de 2014 
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La resposta de l’Ajuntament de Tarragona, tramesa a través del portal Eacat amb registre 
d’entrada número E/001333-2014, del 28 de juliol del 2014, una vegada conegut el pro
jecte d’informe, és la següent: 


Al·legacions projecte informe Sindicatura sobre saldos de dubtós cobrament, al 31 de 
desembre de 2011, en municipis de més de 100.000 habitants. 


1.- Aprovació criteris 


Referent a l’apartat 2.1 de l’informe de Sindicatura: 


•	 L’òrgan competent per determinar els criteris per fer la quantificació en qüestió és 
el Ple de la corporació, a proposta de la Intervenció o de l’òrgan de l’entitat que 
tingui atribuïda la funció de comptabilitat –regla 7 de la Instrucció del model 
normal de comptabilitat local, aprovada mitjançant l’Ordre (Ministeri d’Economia i 
Hisenda) del 23 de novembre del 2004 (ICAL), aplicable als municipis de més de 
5.000 habitants. 


AL·LEGACIÓ: 


L’Ajuntament va establir –i aprovar pel Ple, a través de la regulació incorporada a les 
BEP– el mètode a emprar per quantificar l’estimació dels saldos de dubtós co
brament, tenint en compte l’antiguitat, l’import i la naturalesa dels deutes. Davant de 
la manca de una norma positiva que regulés els criteris a emprar els acords de 
Plenari son, hores d’ara, l’únic procediment de regulació existent, independentment 
que por motius d’oportunitat s’utilitzin i aprovin pels Plenaris els més ben fundats 
criteris de la Sindicatura 


Donant cobertura i acomplint el que la normativa exigeix en quant a l’aprovació per 
òrgan competent. Criteris fixats per determinar la quantia dels saldos deutors de 
dubtós cobrament al tancament dels cinc exercicis inclosos en el període 2007 2011, 
i modificats a partir del 2012, per nou acord de Plenari, cert que no explícit i 
individualitzat, però si incorporat a les BEP, document que s’aprova pel Plenari 


2.- Dades encara no definitives 


Referent a l’apartat 2.1 de l’informe de Sindicatura: 


En fer el desglossament de l’estimació s’ha posat de manifest que l’Ajuntament de 
XXXXXX (en l’exercici 2011) i l’Ajuntament de Tarragona (en tots els exercicis llevat 
del 2010) van fer l’estimació a partir d’unes dades que encara no eren definitives, i 
van incloure en la base de càlcul de l’estimació determinats imports ja cobrats o 
donats de baixa al tancament de l’exercici, la qual cosa va causar una sobrevaloració 
de l’import estimat, encara que de poca quantia. 


AL·LEGACIÓ: 


Aquesta circumstància es va produir per tal de donar la màxima prioritat de 
tancament de l’exercici, tot i que en l’últim moment s’haguessin produït alguns canvis 
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en els saldos de recaptació. No obstant això, l’efecte és de poca importància relativa, 
i en qualsevol cas produeix un augment de la quantitat en concepte de saldos de 
dubtós cobrament. 


3.- Escalat de percentatges de morositat  


Referent a l’apartat 2.1.1.7.b) de l’informe de Sindicatura: 


L’Ajuntament va quantificar l’estimació dels saldos de dubtós cobrament mitjançant 
l’aplicació d’un percentatge a un tant alçat d’un 25% a partir del segon any d’anti
guitat, tal com establien Bases d’execució dels exercicis referits al període analitzat. 
Això no obstant, aquest criteri no sembla raonable, ja que no està basat en com
portaments reals de morositat.* 


AL·LEGACIÓ: 


Davant de la manca de una norma positiva que regulés els criteris a emprar els 
acords de Plenari son, hores d’ara, l’únic procediment de regulació existent, inde
pendentment que por motius d’oportunitat s’utilitzin i aprovin pels Plenaris els més 
ben fundats criteris de la Sindicatura 


4.- Estimació referida als saldos provinents d’altres capítols d’ingressos i dels saldos 
deutors d’operacions no pressupostàries 


Referent a l’apartat 2.1.2 de l’informe de Sindicatura: 


No s’ha verificat l’adequació del criteri emprat pels ajuntaments per reconèixer els 
drets per transferències i subvencions, atès que no forma part de l’objecte d’aquest 
treball, això no obstant, pel volum dels saldos que consten al tancament de cada 
exercici i per les explicacions d’alguns dels ajuntaments en relació amb aquesta 
qüestió, es pot deduir que, en general, els ajuntaments no van seguir el criteri de 
reconeixement exposat anteriorment, la qual cosa va motivar que alguns d’ells 
incloguessin en l’estimació determinats saldos per subvencions que, probablement, 
s’havien reconegut indegudament. 


AL·LEGACIÓ: 


El criteri emprat en la comptabilització de subvencions parteix de la justificació 
d’aquestes. Es comptabilitzen una vegada justificades sempre que s’estimi que no hi 
ha dubtes raonables sobre la seva percepció efectiva. Tot i així, per tal de tenir un 
control complet, es registra el compromís d’ingrés, encara que com se sap, aquest 
no té efectes en comptabilitat. 


* Cal fer constar que en les Bases d’execució del pressupost de l’exercici 2012 l’Ajuntament de 
Tarragona va modificar el criteri i va adoptar els percentatges estàndard considerats per la 
Sindicatura en els informes municipals emesos fins aleshores –d’un 5% per als saldos provinents de 
l’exercici corrent; un 15%, un 40% i un 80% per als saldos provinents, respectivament, dels tres 
exercicis immediatament precedents al corrent, i un 100% per a la resta. 
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5.- Conclusions 


Referent a l’apartat 3.1.2 de l’informe de Sindicatura: 


• Ajuntament de Tarragona 


En les Bases s’especifica que l’estimació es determina per l’aplicació d’un per
centatge de morositat, a partir del segon any d’antiguitat, sobre els saldos pen
dents registrats en la Unitat de recaptació i, per als drets no registrats en la dita 
unitat, s’estableix, si s’escau, una estimació individualitzada. 


No obstant això, en el seu càlcul l’Ajuntament va considerar sempre com a base 
només aquells drets pendents que es trobaven en període executiu de recap
tació dins la unitat esmentada (vegeu l’apartat 2.1.1.7). 


AL·LEGACIÓ: 


L’aplicació del percentatge del 25 % considerava únicament els deutes pendents de 
pagament en període executiu perquè s’interpretava que els deutes en període 
voluntari no eren vençuts fins que no havia transcorregut el termini de pagament. 


Tanmateix, és cert que deute en període voluntari per altres motius com és el cas de 
les suspensions, requerien d’una estimació individualitzada, com de fet ja es va fer en 
la provisió de l’any 2011 per una part d’aquest deute. 


Aquest criteri ja es va modificar per a les bases d’execució del pressupost de l’any 
2012 i s’ha mantingut fins a l’exercici corrent, adaptant-lo als percentatges estàn
dards que resultaven dels informes emesos per la Sindicatura de Comptes, si bé 
aplicant a les multes els mateixos percentatges dels capítols 1, 2 i 3 


6.- Comptabilització dels drets pels deutes ajornats o fraccionats 


Referent a l’apartat 3.6 de l’informe de Sindicatura: 


Llevat de l’Ajuntament de XXXXXX, la resta dels ajuntaments analitzats no comp
tabilitzen els deutes ajornats o fraccionats d’acord amb el que estableix la ICAL, amb 
la qual cosa els drets pressupostaris pendents de cobrament –base de l’estimació 
dels saldos de dubtós cobrament– incloïen indegudament la part d’aquests deutes 
encara no vençuda (vegeu l’apartat 2.1.1). 


El fet exposat provoca una sobrevaloració tant dels saldos deutors a què fa refe
rència l’estimació com de l’import de l’estimació;... 


AL·LEGACIÓ: 


L’efecte s’ha de considerar de poca importància relativa i en qualsevol cas, provoca 
un augment dels saldos de dubtós cobrament. 


Tarragona, 25 de juliol de 2014 
L’ALCALDE, 


Signat: Josep Félix Ballesteros Casanova. 
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5. COMENTARIS A LES AL·LEGACIONS 


Les al·legacions fetes pels ajuntaments de l’Hospitalet de Llobregat, Terrassa, Sabadell i 
Tarragona han estat analitzades i valorades. 


Com a conseqüència d’una de les al·legacions presentades per l’Ajuntament de l’Hos
pitalet de Llobregat s’ha modificat puntualment el text de l’informe, tal com s’indica en les 
notes a peu de pàgina corresponents. 


Pel que fa a la resta de les al·legacions, la Sindicatura considera que cap d’elles justifica 
una modificació del text original de l’informe, perquè o bé es tracta d’explicacions que no 
fan canviar la situació descrita en l’informe o bé no comparteix els judicis exposats en 
aquestes. 
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Vist i plau 
El síndic major 


Jaume Amat i Reyero 


 
 
MANEL RODRÍGUEZ TIÓ, secretari general de la Sindicatura de Comptes de Catalunya,  
 
C E R T I F I C O: 
 
Que a Barcelona, el dia 9 de setembre del 2014, reunit el Ple de la Sindicatura de 
Comptes, sota la presidència del síndic major, l. Sr. Jaume Amat i Reyero, amb l’assis-
tència dels síndics Sr. Andreu Morillas Antolín, Sr. Jordi Pons i Novell, H. Sr. Joan-Ignasi 
Puigdollers i Noblom, Sra. Maria Àngels Servat i Pàmies, i Sra. Emma Balseiro Carreiras, 
actuant-hi com a secretari el secretari general de la Sindicatura, Sr. Manel Rodríguez Tió, i 
com a ponent el síndic H. Sr. Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom, amb deliberació prèvia 
s’acorda aprovar l’informe de fiscalització 20/2014, relatiu als saldos de dubtós cobrament 
corresponents al 31 de desembre del 2011 en municipis d’entre 20.000 i 100.000 
habitants. 
 
I, perquè així consti i tingui els efectes que corresponguin, signo aquest certificat, amb el 
vistiplau del síndic major. 
 
Barcelona, 26 de setembre de 2014 
 


Av. Litoral, 12-14, 08005 Barcelona – tel. +34 93 270 11 61 – fax +34 93 270 15 70 – sindicatura@sindicatura.cat – www.sindicatura.cat 
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1. INTRODUCCIÓ 


1.1. INTRODUCCIÓ A L’INFORME 


1.1.1. Origen, objecte i finalitat 


De conformitat amb la normativa vigent, la Sindicatura de Comptes de Catalunya emet 
aquest informe de fiscalització relatiu als cinquanta-tres municipis de Catalunya amb una 
població d’entre 20.000 i 100.000 habitants, segons el padró municipal de l’any 2011. 


La fiscalització practicada ha tingut el seu origen en la iniciativa de la Sindicatura, 
reflectida en el Programa anual d’activitats vigent aprovat pel Ple de la institució. 


L’objecte del treball ha estat la fiscalització dels criteris emprats pels ajuntaments dels 
cinquanta-tres municipis inclosos en el tram de població indicat, per determinar l’import 
consignat en l’epígraf Saldos de dubtós cobrament del respectiu Estat del romanent de 
tresoreria corresponent al 31 de desembre del 2011. 


La finalitat ha estat comprovar que aquests criteris s’adeqüen al que s’estableix en la 
normativa, que són raonables i que la seva aplicació ha estat uniforme en el temps. En cas 
que no hagi estat així, s’ha volgut verificar que els canvis dels criteris utilitzats han estat 
justificats d’acord amb una anàlisi feta per l’ajuntament que posi de manifest la millora en 
l’estimació dels saldos de dubtós cobrament, en haver-la adaptat a la realitat del moment 
respecte a la morositat dels deutors. 


Tot i que l’objecte d’aquest treball fa referència a l’estimació feta pels ajuntaments per als 
saldos de dubtós cobrament corresponents al 31 de desembre del 2011, per la naturalesa 
de les comprovacions que s’havien d’efectuar s’han utilitzat dades dels ajuntaments 
referides als exercicis que van del 2007 al 2011, ambdós inclosos. 


L’abast de la fiscalització té un caràcter limitat als aspectes esmentats en els paràgrafs 
anteriors. Per tant, les conclusions de l’informe no poden utilitzar-se fora d’aquest context, 
ni extrapolar-se a la resta de l’activitat comptable desenvolupada pels ajuntaments durant 
el període examinat. 


En les conclusions del treball es fan constar tant les observacions pels incompliments i les 
anomalies detectades en el decurs del treball com les recomanacions i mesures a em
prendre per millorar la gestió comptable. 
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1.1.2. Metodologia 


El treball de fiscalització s’ha realitzat d’acord amb els principis i normes d’auditoria del 
sector públic generalment acceptades i ha inclòs totes aquelles proves que s’han con
siderat necessàries per poder expressar les conclusions d’aquest informe. 


Per descriure els criteris emprats pels ajuntaments objecte de fiscalització per quantificar 
l’estimació dels saldos de dubtós cobrament i fer l’anàlisi dels imports quantificats, s’ha 
desglossat l’import de l’estimació determinada per cada un d’ells en els dos components 
següents –atenint-se al mètode d’estimació més adequat d’acord amb la naturalesa dels 
saldos pendents de cobrament a què pot fer referència: 


•	 La part de l’estimació referida als saldos pressupostaris provinents dels capítols 1, 2 i 3, 
tributs i altres ingressos de dret públic, que és la més significativa, i per a la qual 
s’utilitza generalment el sistema d’estimació global basant-se en percentatges. 


•	 La part de l’estimació referida a la resta dels saldos pendents –desglossada alhora 
entre la part corresponent als saldos pressupostaris provinents d’altres capítols i, si 
s’escau, la part relativa als saldos de naturalesa no pressupostària–, la quantificació de 
la qual s’efectua, principalment, de manera individualitzada. 


En relació amb els criteris emprats pels ajuntaments per quantificar l’estimació, el treball 
s’ha centrat en l’anàlisi i verificació dels aspectes següents: 


•	 Existència de criteris aprovats pel Ple de l’ajuntament respectiu 


•	 Raonabilitat dels criteris emprats 


•	 Correcció en la quantificació de l’estimació 


•	 Uniformitat en l’aplicació dels criteris 


Amb la finalitat que la informació emprada fos el més homogènia possible, la Sindicatura 
va elaborar un formulari que es va trametre als cinquanta-tres ajuntaments perquè l’om
plissin. El formulari es va dissenyar expressament per proporcionar la informació homo
geneïtzada i agrupada d’acord amb el desglossament requerit. Amb informació disponible 
a la Sindicatura (inclosa en el Compte general dels exercicis del 2007 al 2011 de cada 
ajuntament), que es va incloure en determinades caselles bloquejades i mitjançant 
fórmules contingudes en altres caselles bloquejades, quan els ajuntaments van omplir les 
caselles corresponents a cada un dels exercicis, les especificacions del formulari van 
generar els ajustos necessaris sobre determinats conceptes de manera que es va obtenir 
la informació de la manera desitjada. 


Un cop obtingudes les dades desglossades de l’estimació dels saldos de dubtós co
brament per tributs i altres ingressos de dret públic segons el que s’ha indicat, s’ha fet una 
anàlisi comparativa de l’import quantificat per cada ajuntament corresponent al 31 de 
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desembre del 2011 i els dos imports següents, determinats per la Sindicatura i referits a la 
mateixa data: 


•	 L’import calculat en funció del grau de cobrament mitjà del període 2007-2011 del res
pectiu ajuntament –criteri considerat per la Sindicatura com el més adient tenint en 
compte la informació de què disposa. 


•	 L’import calculat en funció de la mitjana del grau de cobrament mitjà del període 
2007-2011 del conjunt dels ajuntaments analitzats. 


L’anàlisi comparativa de la quantificació efectuada per l’ajuntament amb els dos imports 
calculats per la Sindicatura té únicament la finalitat de plasmar l’efecte quantitatiu que es 
produeix en l’estimació corresponent al 31 de desembre del 2011, sota el supòsit que tots 
els ajuntaments l’haguessin calculat emprant el mateix mètode, en el primer cas, i el mateix 
escalat de percentatges, en el segon. 


1.2. INTRODUCCIÓ ALS ENS FISCALITZATS 


1.2.1. Relació d’ajuntaments objecte de fiscalització 


Com s’ha indicat al començament de l’informe, l’abast de la fiscalització s’ha centrat en els 
cinquanta-tres municipis de Catalunya que tenien una població d’entre 20.000 i 100.000 
habitants, segons el padró municipal de l’any 2011, i en l’estimació que aquests ajunta
ments van efectuar per determinar l’import consignat en l’epígraf Saldos de dubtós 
cobrament del respectiu Estat del romanent de tresoreria corresponent al 31 de desembre 
del 2011. 


En el quadre que es mostra a continuació es detallen els ajuntaments analitzats –per ordre 
decreixent segons la població del municipi–, els saldos pressupostaris pendents de 
cobrament el 31 de desembre del 2011 de cada un d’ells, desglossats entre els provinents 
dels capítols d’ingressos 1, 2 i 3, referits a tributs i altres ingressos de dret públic, i els 
provinents dels altres capítols d’ingressos, i l’import de l’epígraf Saldos de dubtós co
brament a la mateixa data consignat en l’Estat del romanent de tresoreria. 


Cal tenir en compte que, per ser pràctics, a cada ajuntament se li ha assignat un número 
correlatiu d’acord amb l’ordre indicat (decreixent segons la població), el qual s’ha man
tingut fix al llarg de l’informe. 


Així mateix, com una primera aproximació per poder fer la comparació entre els ajun
taments, en el quadre s’ha reflectit també el percentatge que representa l’import calculat 
pels ajuntaments per als saldos de dubtós cobrament respecte dels saldos pressupostaris 
pendents de cobrament totals. 
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Quadre 1. Ajuntaments inclosos en la fiscalització 


Número fix (a) / Ajuntament Població 2011 


Drets pressupostaris pendents de cobrament el 
31.12.2011 (b) Estimació dels 


saldos de 
dubtós 


cobrament el 
31.12.2011 


Percentatge 
de dubtós 


cobrament 
sobre el total 


% 


Provinents 
dels capítols 


1, 2 i 3 


Provinents 
d’altres 
capítols Total 


1 Girona 
2 Cornellà de Llobregat 
3 Sant Cugat del Vallès 
4 Sant Boi de Llobregat 
5 Manresa 
6 Rubí 
7 Vilanova i la Geltrú 
8 Viladecans 
9 El Prat de Llobregat 
10 Castelldefels 
11 Granollers 
12 Cerdanyola del Vallès 
13 Mollet del Vallès 
14 Esplugues de Llobregat 
15 Gavà 
16 Figueres 
17 Sant Feliu de Llobregat 
18 Vic 
19 Lloret de Mar 
20 Blanes 
21 Igualada 
22 Vilafranca del Penedès 
23 Ripollet 
24 El Vendrell 
25 Tortosa 
26 Montcada i Reixac 
27 Sant Adrià de Besòs 
28 Olot 
29 Cambrils 
30 Sant Joan Despí 
31 Barberà del Vallès 
32 Salt 
33 Sant Pere de Ribes 
34 Sitges 
35 Premià de Mar 
36 Sant Vicenç dels Horts 
37 Martorell 
38 Sant Andreu de la Barca 
39 Salou 
40 Pineda de Mar 
41 Santa Perpètua de Mogoda 
42 Valls 
43 Calafell 
44 Molins de Rei 
45 Olesa de Montserrat 
46 Castellar del Vallès 
47 Palafrugell 
48 El Masnou 
49 Esparreguera 
50 Vila-seca 
51 Sant Feliu de Guíxols 
52 Amposta 
53 Manlleu 


96.722 
87.243 
83.337 
82.860 
76.589 
73.979 
66.905 
64.737 
63.499 
63.139 
60.000 
58.247 
52.409 
46.687 
46.250 
44.765 
43.096 
40.900 
40.282 
39.834 
39.191 
38.785 
37.348 
36.453 
34.432 
34.232 
34.157 
33.725 
33.008 
32.406
32.033 
30.389 
28.783 
28.617 
28.310 
28.137 
27.457 
27.094 
26.193 
26.040 
25.331 
25.016 
24.984 
24.572 
23.924 
23.238 
22.816 
22.523 
21.986 
21.839 
21.814 
21.445 
20.445 


28.471.315 
9.080.335


15.407.227
12.502.161
14.607.357 
21.420.686 
23.715.546
10.932.189 
11.309.661
11.604.630 
13.773.003 
14.154.055
20.524.074


7.151.922
8.769.336 


14.166.497 
3.327.530
8.148.277 


13.972.314
9.878.986 
6.557.740 
5.009.494
5.754.931 


24.717.889 
7.219.588 


12.562.834 
4.572.282
3.471.221 
8.279.280


 2.540.028 
5.542.337 
6.502.496 
7.831.887
9.164.540 
3.276.116 
3.992.789
5.158.891 
3.095.513


11.465.609 
4.953.852 
7.436.045
6.675.428 


13.052.784 
6.632.366 
4.576.026
5.774.737
5.847.521 
3.817.967 
3.663.280 
5.106.311 
7.254.911
8.132.377 
2.209.497 


23.621.151
 9.540.493 
 37.490.121 
 16.991.471 


13.359.242
8.903.908


 22.219.854 
9.265.536


 6.363.079 
19.867.792
10.219.184


 20.067.052 
 17.784.027 
 2.594.656 


6.005.443
3.553.555


 12.070.065 
18.966.215


 13.402.085 
6.927.302
6.876.492


 5.241.581 
6.074.578
8.444.738
9.662.332
4.405.391


 3.521.739 
1.859.245


 5.280.343 
11.342.321


3.451.267
5.424.752


 1.146.219 
2.385.345
1.789.348


 1.752.345 
5.455.205


 6.172.486 
7.015.328
1.795.096


 4.777.395 
5.163.902
4.868.822
5.735.960


 2.118.310 
 6.067.847 


4.527.265
1.841.130
2.555.382
2.189.331


 4.890.187 
4.635.903
6.097.233


 52.092.466 
18.620.828
52.897.348
29.493.632


 27.966.599 
 30.324.594 


45.935.400
 20.197.725 


17.672.740
 31.472.422 
 23.992.187 


34.221.107
38.308.101 


9.746.578
 14.774.779 
 17.720.052 


15.397.595
 27.114.492 


27.374.399 
 16.806.288 
 13.434.232 


10.251.075
 11.829.509 
 33.162.627
 16.881.920 
 16.968.225


8.094.021
 5.330.466 


13.559.623
 13.882.349 
 8.993.604
 11.927.248 


8.978.106
 11.549.885 
 5.065.464 


5.745.134 
 10.614.096 


9.267.999
 18.480.937 
 6.748.948 


12.213.440
 11.839.330 
 17.921.606 
 12.368.326 


6.694.336
11.842.584 


 10.374.786 
 5.659.097 
 6.218.662 
 7.295.642 


12.145.098
 12.768.280 
 8.306.730 


9.214.977 
 1.416.335 
 15.500.000 
 8.646.692 


3.971.021 
7.423.877 


 2.000.000 
5.120.000 


 3.471.464 
4.437.488 
6.708.783 


 7.292.848 
550.542 


 2.136.059 
2.998.966 
1.451.815 


 1.729.827 
690.472 
975.091 


2.397.759 
492.356 


 2.060.263 
1.133.786 


 2.015.834 
6.094.363 


 2.846.924 
 1.784.186 


1.288.215 
 2.862.602 


527.910 
 2.299.453 


3.574.398 
 7.276.569 


4.160.861 
687.449 
909.470 
322.915 
403.584 


6.163.593 
2.223.600 


 2.264.098 
2.741.229 
3.959.153 
2.529.632 


 2.508.189 
712.410 


4.382.645 
2.136.845 
2.153.134 
4.623.972 


 4.484.563 
2.870.873 


684.398 


18 
8 


29 
29 
14 
24 


4 
25 
20 
14 
28 
21 
1 


22 
20 
8 


11 
3 
4 


14 
4 


20 
10 


6 
36 
17 
22 
24 
21 


4 
26 
30 
81 
36 
14 
16 


3 
4 


33 
33 
19 
23 
22 
20 
37 
6 


42 
38 
35 
63 
37 
22 


8 


Imports en euros, arrodonits. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del respectiu Compte general de l’exercici 2011 facilitat pels ajuntaments. 

Notes: 

(a) Número fix que es mostra en els diferents quadres d’aquest informe per poder identificar cada ajuntament. 
(b) No inclou els saldos de l’epígraf Deutors d’operacions no pressupostàries atès que al tancament del 2011 només un dels ajuntaments va 


considerar en l’estimació dels saldos de dubtós cobrament un dels saldos que s’inclouen en aquest epígraf. 
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1.2.2. Organització dels ajuntaments 


Pel que fa a l’organització municipal amb relació a la gestió i la recaptació dels tributs i 
altres ingressos de dret públic, el 31 de desembre del 2011 sis dels cinquanta-tres ajun
taments feien aquestes tasques amb mitjans propis –Girona, Manresa, Granollers, Olot, 
Martorell i el Masnou–, i dels quaranta-set ajuntaments restants, quaranta-sis havien de
legat alguna de les funcions indicades en l’organisme autònom de recaptació de la 
diputació respectiva i/o en el consell comarcal corresponent i un altre, l’Ajuntament de 
Figueres, efectuava la gestió i la recaptació de les multes de circulació mitjançant la 
col·laboració d’una empresa privada externa. 


Cal fer constar que la delegació de la gestió i la recaptació de les multes de circulació efec
tuada per l’Ajuntament de Figueres en favor d’una empresa externa –en virtut d’un contracte 
administratiu formalitzat el 21 de desembre del 2010, i anteriorment d’acord amb un altre 
contracte formalitzat l’any 2006 amb una altra empresa–, vulnera la normativa vigent, atès 
que, segons aquesta normativa i la jurisprudència desenvolupada sobre aquest tema, es 
prohibeix expressament la gestió indirecta del servei de recaptació –per tractar-se d’un 
servei públic que implica exercici d’autoritat–, llevat de les delegacions de l’entitat local a 
favor de les entitats locals d’àmbit superior o a favor de la respectiva comunitat autònoma. 


En el quadre de l’annex 4.1 es fa un resum de l’abast de la delegació amb relació a la 
gestió i la recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic. Es pot avançar que dels 
quaranta-set ajuntaments que havien delegat alguna funció de gestió i/o recaptació, 
quaranta-tres tenien delegada tant la gestió com la recaptació de les multes de circulació, i 
en els quatre ajuntaments restants –Montcada i Reixac, Valls, Blanes i Lloret de Mar– la 
delegació referida a les multes de circulació feia referència només a la recaptació en 
període executiu. 


1.2.3. Informació objecte d’examen 


La informació analitzada ha estat, per a cada ajuntament, la documentació sol·licitada 
específicament amb relació als aspectes objecte de fiscalització així com la continguda en 
el Compte general dels cinc exercicis inclosos en el període que va del 2007 al 2011, en la 
part que afecta la matèria indicada. 


2. FISCALITZACIÓ REALITZADA 


L’import consignat en l’epígraf Saldos de dubtós cobrament1 de l’Estat del romanent de 
tresoreria al tancament de l’exercici és una magnitud de gran rellevància, atès que incideix 


1. L’import consignat en l’epígraf Saldos de dubtós cobrament de l’Estat del romanent de tresoreria pot ser 
inferior al saldo reflectit en el compte Provisió per a insolvències del Balanç, el qual també ha d’incloure, si 
s’escau, la provisió referida a aquells saldos de deutors que no s’inclouen en l’Estat del romanent de tresoreria. 
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directament i de manera decisiva en la fixació del Romanent de tresoreria per a despeses 
generals. Per aquest motiu, la correcta quantificació de l’estimació així com la uniformitat 
entre exercicis dels criteris de valoració aplicats adquireixen una especial consideració. 


L’obligació dels ens locals de quantificar i comptabilitzar en els comptes i estats corres
ponents una estimació dels saldos de dubtós cobrament està prevista de manera expressa 
en diversos textos normatius, els quals, pel que fa als diferents aspectes a considerar 
sobre aquesta qüestió, estableixen el següent: 


•	 El romanent de tresoreria s’ha de quantificar un cop deduïts els drets pendents de 
cobrament considerats de difícil o impossible recaptació. La determinació de la quantia 
d’aquests drets es pot fer de manera individualitzada o bé mitjançant la fixació d’un 
percentatge a un tant alçat, tenint en compte l’antiguitat dels deutes, l’import i la seva 
naturalesa, els percentatges de recaptació tant en període voluntari com en via 
executiva i altres criteris de valoració que, de manera ponderada, estableixi l’entitat 
local –article 103 del Reglament pressupostari local, aprovat pel Reial decret 500/1990, 
del 20 d’abril, que desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, en matèria de pressupostos (RPL).2 


•	 L’òrgan competent per determinar els criteris per fer la quantificació en qüestió és el Ple 
de la corporació, a proposta de la Intervenció o de l’òrgan de l’entitat que tingui atri
buïda la funció de comptabilitat –regla 7 de la Instrucció del model normal de compta
bilitat local, aprovada mitjançant l’Ordre (Ministeri d’Economia i Hisenda) del 23 de 
novembre del 2004 (ICAL), aplicable als municipis de més de 5.000 habitants. 


En el quadre següent es mostra un resum dels acords que, si s’esqueia, van prendre els 
cinquanta-tres ajuntaments –mitjançant acords del Ple o bé mitjançant una altra reglamen
tació interna– amb relació al mètode i als criteris fixats per determinar la quantia dels 
saldos deutors de dubtós cobrament al tancament dels cinc exercicis inclosos en el 
període 2007-2011: 


2. La Llei 27/2013, del 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, va incorporar 
en el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, del 5 de 
març, l’article 193 bis, titulat Drets de recaptació difícil o impossible, amb la redacció següent: 


Les entitats locals han d’informar el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i el seu ple, o òrgan equivalent, 
del resultat de l’aplicació dels criteris determinants dels drets de recaptació difícil o impossible amb els següents 
límits mínims: 


a) Els drets pendents de cobrament liquidats dins dels pressupostos dels dos exercicis anteriors a aquell al qual 
correspon la liquidació s’han de minorar, com a mínim, en un 25 per cent. 


b) Els drets pendents de cobrament liquidats dins dels pressupostos de l’exercici tercer anterior a aquell al qual 
correspon la liquidació s’han de minorar, com a mínim, en un 50 per cent. 


c) Els drets pendents de cobrament liquidats dins dels pressupostos dels exercicis quart a cinquè anteriors a 
aquell al qual correspon la liquidació s’han de minorar, com a mínim, en un 75 per cent. 


d) Els drets pendents de cobrament liquidats dins dels pressupostos dels restants exercicis anteriors a aquell al 
qual correspon la liquidació s’han de minorar en un 100 per cent. 


Això no obstant, aquest precepte només obliga els ens locals a elaborar un informe –que s’ha de trametre al 
Ministeri i del qual s’ha d’informar el Ple–, que posi de manifest la quantitat que resulta per als drets de difícil o 
d’impossible recaptació quan el càlcul es fa d’acord amb l’escalat indicat; això, sens perjudici que als efectes 
comptables l’estimació s’hagi de calcular tenint en compte els criteris establerts en l’article 103 del RPL. 
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Quadre 2. Aprovació del mètode i dels criteris per fer la quantificació dels saldos de dubtós cobrament 


Número fix (a) / Ajuntament Tipus d’acord Període de vigència fins al 31.12.2011 


1 Girona 
2 Cornellà de Llobregat 
3 Sant Cugat del Vallès 
4 Sant Boi de Llobregat 
5 Manresa 
6 Rubí 
7 Vilanova i la Geltrú 
8 Viladecans 
9 El Prat de Llobregat 
10 Castelldefels 
11 Granollers 
12 Cerdanyola del Vallès 
13 Mollet del Vallès 
14 Esplugues de Llobregat 
15 Gavà 
16 Figueres 
17 Sant Feliu de Llobregat 
18 Vic 
19 Lloret de Mar 
20 Blanes 
21 Igualada 
22 Vilafranca del Penedès 
23 Ripollet 
24 El Vendrell 
25 Tortosa 
26 Montcada i Reixac 
27 Sant Adrià de Besòs 
28 Olot 
29 Cambrils 
30 Sant Joan Despí 
31 Barberà del Vallès 
32 Salt 
33 Sant Pere de Ribes 
34 Sitges 
35 Premià de Mar 
36 Sant Vicenç dels Horts 
37 Martorell 
38 Sant Andreu de la Barca 
39 Salou 
40 Pineda de Mar 
41 Santa Perpètua de Mogoda 
42 Valls 
43 Calafell (b) 
44 Molins de Rei 
45 Olesa de Montserrat 
46 Castellar del Vallès 
47 Palafrugell 
48 El Masnou 
49 Esparreguera 
50 Vila-seca 
51 Sant Feliu de Guíxols 
52 Amposta 
53 Manlleu 


No n’hi ha 
En les Bases d’execució del pressupost 
No n’hi ha 
No n’hi ha 
No n’hi ha 
En les Bases d’execució del pressupost 
No n’hi ha 
No n’hi ha 
En les Bases d’execució del pressupost 
No n’hi ha 
En les Bases d’execució del pressupost 
En les Bases d’execució del pressupost 
No n’hi ha 
En les Bases d’execució del pressupost 
No n’hi ha 
Acord explícit del Ple del 31.5.1995 
En les Bases d’execució del pressupost 
En les Bases d’execució del pressupost 
En les Bases d’execució del pressupost 
No n’hi ha 
En les Bases d’execució del pressupost 
En les Bases d’execució del pressupost 
No n’hi ha 
No n’hi ha 
En les Bases d’execució del pressupost 
No n’hi ha 
En les Bases d’execució del pressupost 
No n’hi ha 
En les Bases d’execució del pressupost 
No n’hi ha 
En les Bases d’execució del pressupost 
No n’hi ha 
No n’hi ha 
No n’hi ha 
En les Bases d’execució del pressupost 
No n’hi ha 
No n’hi ha 
En les Bases d’execució del pressupost 
No n’hi ha 
No n’hi ha 
En les Bases d’execució del pressupost 
No n’hi ha 
No n’hi ha 
En les Bases d’execució del pressupost 
En les Bases d’execució del pressupost 
En les Bases d’execució del pressupost 
En les Bases d’execució del pressupost 
En les Bases d’execució del pressupost 
En les Bases d’execució del pressupost 
No n’hi ha 
En les Bases d’execució del pressupost 
Acord explícit del Ple del 27.2.2006 
En les Bases d’execució del pressupost 


Anual per al 2011 


Anual per als exercicis 2010 i 2011 


Anual per al 2011 


Anual per als exercicis del 2007 al 2011 
Anual per als exercicis del 2007 al 2011 


Anual per als exercicis del 2007 al 2011 


A partir de l’exercici 1995 
Anual per als exercicis del 2007 al 2011 
Anual per als exercicis del 2007 al 2011 
Anual per als exercicis del 2007 al 2011 


Anual per als exercicis del 2007 al 2011 
Anual per als exercicis del 2007 al 2011 


Anual per als exercicis del 2009 al 2011 


Anual per als exercicis del 2007 al 2011 


Anual per als exercicis del 2007 al 2011 


Anual per als exercicis del 2009 al 2011 


Anual per als exercicis del 2007 al 2011 


Anual per als exercicis del 2007 al 2011 


Anual per als exercicis del 2007 al 2011 


Anual per als exercicis del 2009 al 2011 
Anual per als exercicis del 2007 al 2011 
Anual per als exercicis del 2007 al 2011 
Anual per als exercicis del 2007 al 2011 
Anual per als exercicis del 2008 al 2011 
Anual per als exercicis del 2009 al 2011 


Anual per als exercicis del 2007 al 2011 
A partir de l’exercici 2006 
Anual per als exercicis del 2007 al 2011 


Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pels ajuntaments. 
Notes: 
(a) Número fix que es mostra en els diferents quadres d’aquest informe per poder identificar cada ajuntament. 
(b) L’Ajuntament de Calafell va establir els criteris a emprar en els exercicis 2007 i 2008 en les Bases d’execució d’aquests anys, 


però, en el 2009 va deixar de fer-ho. 
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Com es pot observar, en vint-i-cinc dels cinquanta-tres ajuntaments no hi havia cap acord 
del Ple que determinés el mètode i els criteris a emprar per quantificar els saldos de 
dubtós cobrament al tancament dels exercicis analitzats, en contra del que estableix la 
normativa. 


En els vint-i-vuit ajuntaments restants els criteris en qüestió s’havien aprovat anualment a 
través de la seva inclusió en les Bases d’execució del pressupost de l’exercici indicat en el 
quadre, llevat de l’Ajuntament de Figueres i del d’Amposta, que els van establir mitjançant 
un acord explícit del Ple. 


2.1. CRITERIS EMPRATS PELS AJUNTAMENTS PER FER L’ESTIMACIÓ 


Independentment de si existeix o no un acord d’aprovació per part del Ple, en aquest 
apartat s’analitza la raonabilitat dels criteris emprats pels cinquanta-tres ajuntaments ob
jecte d’anàlisi per quantificar els saldos de dubtós cobrament al tancament dels exercicis 
que van del 2007 al 2011, així com la seva evolució durant el període indicat. 


Abans d’entrar en la matèria, però, cal fer les consideracions següents: 


•	 Encara que en l’article 103 del RPL i en la regla 60 de la ICAL s’esmenten els dos 
procediments que es poden utilitzar per determinar l’import a consignar en l’epígraf 
Saldos de dubtós cobrament de l’Estat del romanent de tresoreria –de manera indivi
dualitzada o bé globalment mitjançant la fixació d’un percentatge a un tant alçat–, la 
normativa no estableix cap mètode específic d’estimació per fer la quantificació. 


•	 Els saldos a tenir en compte per fer l’estimació han de ser tant els pressupostaris com els 
provinents d’operacions no pressupostàries, inclosos en l’Estat del romanent de tresoreria 
i, depenent de la naturalesa dels drets, és millor fer l’estimació de manera global o bé 
individualment, encara que la combinació d’ambdós mètodes seria la més adequada. 


Així, per fer l’estimació relativa als saldos pressupostaris provinents dels capítols 1, 2 i 3, 
tributs i altres ingressos de dret públic, en què gran part dels drets es liquiden mit
jançant el padró, en general, és més factible emprar el mètode global; en canvi, per a la 
major part de la resta dels saldos pendents de cobrament (pressupostaris i no pres
supostaris) l’estimació individualitzada és la més adequada, tenint en compte la diversa 
naturalesa de les operacions a què fan referència, que no permeten fer una estandar
dització extrapolable basada en percentatges a un tant alçat. 


En conseqüència, per fer l’anàlisi dels criteris utilitzats i dels imports quantificats pels ajun
taments per als saldos de dubtós cobrament durant el període 2007-2011, l’estimació 
calculada per cada un d’ells s’ha desglossat en els dos components següents: 


•	 La part de l’estimació referida als saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 (Impostos 
directes, Impostos indirectes i Taxes i altres ingressos, respectivament), corresponent a 
tributs i altres ingressos de dret públic. 
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•	 La part relativa a la resta dels saldos pendents, desglossada alhora entre la part referida 
als saldos pressupostaris d’altres capítols i la referida als saldos de deutors no pres
supostaris. 


Atès el gran nombre d’ajuntaments objecte d’anàlisi, la informació desagregada d’acord 
amb el que s’ha exposat, juntament amb el resultat de l’anàlisi realitzada, s’ha plasmat en 
els quadres de l’annex 4.2 –titulat Desglossament de l’estimació calculada pels ajun
taments– on, per a cada ajuntament, s’han elaborat uns quadres amb el contingut següent: 


•	 En el primer quadre es mostren, per exercicis, els saldos deutors sobre els quals es pot 
fer l’estimació i l’estimació calculada per l’ajuntament segons el desglossament es
mentat. 


•	 En el segon quadre es reflecteix, també per exercicis, la part de l’estimació calculada 
per l’ajuntament referida exclusivament als saldos pendents de cobrament per tributs i 
altres ingressos de dret públic. 


En aquest quadre s’indica, a partir dels saldos pendents de cobrament provinents dels 
capítols 1, 2 i 3 que constaven en la Liquidació del pressupost de cada exercici inclòs 
en el període 2007-2011, la informació següent: 


•	 Els conceptes i imports que, si s’esqueia, l’ajuntament va deduir o va incorporar en la 
base de càlcul per determinar l’estimació. 


•	 La base de càlcul emprada i l’estimació quantificada per l’ajuntament per als saldos 
per tributs i altres ingressos de dret públic, ambdues dades desglossades, alhora, 
entre la part no referida a multes de circulació i la referida a quest tipus de multes, 
així com la referida a multes per altres conceptes, si en aquest últim cas l’ajuntament 
hagués fet una estimació diferenciada. 


•	 La base i l’estimació corresponent, en el cas que l’ajuntament hagués fet una esti
mació individualitzada de determinats saldos. 


•	 En el tercer quadre es mostren els percentatges de morositat aplicats per l’ajuntament 
en cada exercici per als saldos pendents per tributs i altres ingressos de dret públic, i 
es diferencien de la resta els aplicats als saldos per multes de circulació i, si s’escau, a 
altres tipus de multes. 


•	 En el quart quadre es mostra l’evolució del grau de cobrament assolit per l’ajuntament 
pels saldos pendents per tributs i altres ingressos de dret públic durant el període 2007
2011 –i es diferencien de la resta els referits a multes de circulació–, així com el grau de 
cobrament mitjà del període i, per complementarietat, el grau de morositat mitjà.  


Cal aclarir, que la informació continguda en aquest quadre no forma part de l’estimació 
determinada per l’ajuntament, sinó que ha estat elaborada per la Sindicatura per fer 
l’anàlisi comparativa respecte a l’estimació que resultaria si s’hagués calculat en funció 
del grau de morositat mitjà del període 2007-2011 de l’ajuntament (anàlisi que s’efectua 
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en l’apartat 2.2). La finalitat d’incloure’l entre els quadres d’aquest annex és facilitar la 
comparació visual amb les dades reflectides en el quadre anterior, que mostra els 
percentatges de morositat aplicats per l’ajuntament. 


•	 Finalment, en el quadre cinquè es detalla, en el cas d’haver-ne, la part de l’estimació 
calculada per l’ajuntament corresponent a la resta dels saldos pendents de cobrament, 
desglossada alhora entre la part referida als saldos pressupostaris dels capítols dife
rents de l’1, el 2 i el 3 i, si escau, la referida als saldos de deutors de caràcter no 
pressupostari. 


Un cop estructurada la informació continguda en els quadres de l’annex 4.2 d’acord amb 
el que s’ha descrit, les incidències que s’han posat de manifest en l’anàlisi realitzada s’ex
posen en els apartats 2.1.1 i 2.1.2 següents, que fan referència, respectivament, a l’esti
mació dels saldos a cobrar per tributs i altres ingressos i a l’estimació de la resta dels 
saldos pendents de cobrament. 


Prèviament s’exposen aquelles observacions que s’han fet paleses amb independència del 
desglossament esmentat en el paràgraf anterior: 


a) Càlcul de l’estimació no disponible 


L’Ajuntament de Martorell no ha pogut facilitar la informació relativa al càlcul de l’estimació 
dels saldos de dubtós cobrament dels exercicis 2007 i 2008, l’import de la qual va ser de 
277.859,36 € i de 86.166,86 €, respectivament, segons consta en l’Estat del romanent de 
tresoreria dels exercicis indicats. 


b) Saldos que no s’han de considerar en l’estimació 


En l’estimació dels saldos de dubtós cobrament alguns ajuntaments van incloure determi
nats imports per conceptes que, per la seva naturalesa, no s’haurien d’haver tingut en 
compte. Els ajuntaments, els exercicis afectats i els conceptes a què es fa referència es 
mostren en el quadre següent: 


Quadre 3. Conceptes que no haurien d’haver-se inclòs en l’estimació dels saldos de dubtós cobrament 


Ajuntament * 
Exercicis 
afectats 


Part de 
l’estimació 


del 2011 Concepte 


5 Manresa 2007
2011 


23.472,45 Pels saldos en concepte de recàrrec provincial de l’Impost sobre activitats econòmiques 
(IAE), inclòs en el compte de Recursos administrats per compte d’altres ens públics. 
Atès que aquest compte no s’inclou en l’Estat del romanent de tresoreria, aquest import no 
s’hauria d’haver considerat en l’estimació dels saldos de dubtós cobrament objecte d’anàlisi. 


33 Sant Pere de 
Ribes 


2008
2009 


- Pel compromís d’ingrés per uns aprofitaments urbanístics, per un import total de 622.704 €. 
Atès que no es tractava d’un dret reconegut, aquest import no s’hauria d’haver considerat en 
l’estimació dels saldos de dubtós cobrament d’aquells exercicis. 


49 Esparreguera 2011 340.881,91 Pel saldo d’un compte no pressupostari de caràcter creditor inclòs en Cobraments pendents 
d’aplicació. 
Atès el caràcter creditor del saldo, aquest import no s’hauria d’haver considerat en l’estima
ció dels saldos de dubtós cobrament. 


Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pels ajuntaments.

* Vegeu els quadres de l’annex 4.2 on es fa el desglossament i l’anàlisi de l’estimació efectuada per cada ajuntament. 
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Consegüentment, l’estimació calculada corresponent al 31 de desembre del 2011 pels 
ajuntaments de Manresa i d’Esparreguera es trobaven sobrevalorades en 23.472,45 € i en 
340.881,91 €, respectivament. 


c) Estimació a partir d’unes dades prèvies a les del tancament 


En l’estimació dels saldos de dubtós cobrament alguns ajuntaments van fer el càlcul 
d’acord amb unes dades que encara no eren definitives, amb la qual cosa o van incloure 
en la base de l’estimació determinats drets ja cobrats o donats de baixa al tancament de 
l’exercici, o bé no van incloure determinats drets que es van reconèixer al tancament. Els 
ajuntaments, els exercicis afectats i l’efecte sobre la base de càlcul de l’estimació del 
2011, o, si s’escau, sobre l’estimació, es mostren en el quadre següent: 


Quadre 4.	 Efecte d’haver emprat unes dades prèvies a les del tancament 


Ajuntament * 
Exercicis  
afectats 


Efecte sobre la base de càlcul 
de l’estimació del 2011 
(disminució) / augment 


Efecte sobre l’import 
de l’estimació del 2011 
(disminució) / augment 


6 Rubí 


11 Granollers 


15 Gavà 


24 El Vendrell 


29 Cambrils 


2007-2008 


2008-2009 


2009-2011 


2008-2011 


2007-2011 


-


-


No disponible 


(346.107,73) 


102.008,25 


Sense efecte sobre l’estimació del 2011 


Sense efecte sobre l’estimació del 2011 


Sobrevaloració per 72.353,83 € 


Infravaloració per un import no determinat 


Sobrevaloració per un import no determinat 


Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pels ajuntaments.

* Vegeu els quadres de l’annex 4.2 on es fa el desglossament i l’anàlisi de l’estimació efectuada per cada ajuntament. 


2.1.1.	 Estimació referida als saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3, tributs i 
altres ingressos 


En aquest apartat s’analitza la part de l’estimació dels saldos de dubtós cobrament 
calculada per cada ajuntament referida exclusivament als saldos pendents de cobrament 
per tributs i altres ingressos de dret públic (els provinents dels capítols 1, 2 i 3: Impostos 
directes, Impostos indirectes i Taxes i altres ingressos, respectivament). 


Abans, però, cal fer un aclariment amb relació a la comptabilització dels deutes ajornats o 
fraccionats pendents de cobrament; és el següent: d’acord amb la ICAL, quan s’atorga 
l’ajornament o el fraccionament d’un deute amb venciment posterior al de l’exercici de 
l’atorgament s’ha de comptabilitzar l’anul·lació pressupostària del dret en qüestió per tal 
que la seva imputació pressupostària es faci en l’exercici que correspongui d’acord amb 
els nous venciments. Per tant, els imports no vençuts al tancament de l’exercici per 
aquests deutes no s’han d’incloure en cap epígraf de Deutors de l’Estat del romanent de 
tresoreria. 


Tots els ajuntaments, llevat del de Girona, no efectuen la imputació pressupostària d’acord 
amb el que s’ha exposat, sinó que mantenen els imports ajornats o fraccionats en el 
pressupost de l’exercici de la liquidació original, fet pel qual els drets pressupostaris 
pendents de cobrament inclouen indegudament els deutes no vençuts, en cas d’haver-n’hi. 
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En conseqüència, es veu afectada també l’estimació dels saldos de dubtós cobrament 
calculada pels ajuntaments. 


En l’anàlisi dels criteris emprats pels ajuntaments per quantificar els saldos de dubtós 
cobrament en concepte de tributs i altres ingressos de dret públic s’ha posat de manifest 
el següent: 


a) Saldos pendents de cobrament no inclosos en la base de càlcul 


En l’estimació dels saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3, alguns ajuntaments no van 
incloure en la base de càlcul tots els saldos pendents que constaven en la Liquidació del 
pressupost, sinó que van excloure de la base determinats conceptes. Es resumeix en el 
quadre següent: 


Quadre 5. Conceptes no inclosos en la base de càlcul de l’estimació (capítols 1, 2 i 3) 


Ajuntament * 
Exercicis 
afectats 


Import exclòs de 
la base de càlcul 
de l’exercici 2011 Conceptes no inclosos en la base de càlcul 


5 Manresa 2007- 2011 1.523.461,46 Deutes en període voluntari de recaptació o en suspensió del procedi
ment recaptatori 


7 Vilanova i la 
Geltrú 


2007-2011 5.222.276,68 
1.902.242,86 


Deutes per quotes urbanístiques, bàsicament 
Deutes en període voluntari de recaptació 


13 Mollet del Vallès 2007-2011 18.037.705,59 Deutes garantits 


14 Esplugues de 
Llobregat 


2007-2011 231.179,70 


259.686,89 


Deutes per venda selectiva de cartró i paper i per reintegraments per 
obres i per danys a la via pública, bàsicament 
Deutes en període voluntari de recaptació 


16 Figueres 2007-2011 3.925.487,15 Conceptes pressupostaris que l’ajuntament no inclou en el Compte de 
recaptació municipal (bàsicament, taxes pels serveis de subministrament 
d’aigua, clavegueram, sanejament i explotació de la planta depuradora, 
recollida d’escombraries, estacionament de vehicles i grua municipal, 
totes elles gestionades per l’empresa municipal Figueres de Serveis, SA). 


19 Lloret de Mar 2007-2011 6.179.730,17 Saldos pendents d’exercicis tancats en concepte d’Impost sobre béns 
immobles (IBI), taxa per subministrament d’aigua i taxa per recollida 
d’escombraries 
En els exercicis 2010 i 2011, també els saldos d’exercicis tancats per 
l’Impost sobre el valor dels terrenys de naturalesa urbana (IVTNU), per 
l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM), per l’Impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres (ICIO) i per Llicència d’obertura d’es
tabliments i, en el 2011, a més, un total de 2.620.604,51 € per la totalitat 
dels saldos pendents provinents de l’exercici 2010, llevat del referit a la 
taxa per telefonia mòbil, que va ser del 50% del saldo 


20 Blanes 2007-2011 345.524,25 Deutes per contribucions especials, bàsicament 


35 Premià de Mar 2010-2011 158.151,16 Deutes per quotes urbanístiques 


38 Sant Andreu de 
la Barca 


2007-2011 880.365,05 Deutes per quotes urbanístiques i per aprofitaments urbanístics, 
bàsicament 


43 Calafell 
3 2011 66.022,06 Deutes en concepte principalment de quotes urbanístiques i de contri


bucions especials provinents, majoritàriament, de l’exercici 2007 i 
anteriors 


50 Vila-seca 2007-2011 608.088,53 Deutes en concepte de preu públic per deixalleria i de taxa per la utilit
zació privativa o l’aprofitament especial d’empreses explotadores de 
serveis de subministrament (aquesta taxa només en l’exercici 2011) 


Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pels ajuntaments.

* Vegeu els quadres de l’annex 4.2 on es fa el desglossament i l’anàlisi de l’estimació efectuada per cada ajuntament. 


3. Dades del quadre modificades a conseqüència de les al·legacions presentades per l’Ajuntament de Calafell. 
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Pel que fa a l’exclusió de deutes per determinats conceptes pressupostaris: quotes urba
nístiques, contribucions especials, taxes, preus públics, venda selectiva de paper, etc., cal 
indicar que no és un criteri raonable, ja que, en principi, el risc de morositat d’aquests 
deutes és el mateix que el de qualsevol altre tipus d’ingrés de dret públic i podrien ser 
objecte d’una estimació individualitzada que considerés totes les circumstàncies parti
culars del deute. 


En aquest sentit, en el supòsit que els drets pendents objecte d’estimació de dubtós 
cobrament haguessin generat un excés de finançament afectat en l’Estat del romanent de 
tresoreria, s’hauria d’explicar aquesta circumstància i valorar l’efecte sobre l’import del 
romanent de tresoreria per a despeses generals mitjançant una nota en la Memòria.4 


Quant a l’exclusió dels conceptes pressupostaris no inclosos en el Compte de recaptació 
municipal –Ajuntament de Figueres– el raonament respecte a la seva raonabilitat seria el 
mateix que l’exposat en el paràgraf anterior. 


Respecte a l’exclusió dels deutes en període voluntari de recaptació (que significa que es 
fa estimació només dels deutes en executiva) –Manresa, Vilanova i la Geltrú i Esplugues de 
Llobregat–, cal fer constar que tampoc no és un criteri raonable, atès que s’exclou una part 
important dels deutes pendents susceptible de morositat. Per tant, la base de càlcul hauria 
d’estar integrada pel deute total, independentment del període de recaptació en què es 
trobés. 


Finalment, en relació amb l’exclusió de l’estimació dels deutes garantits –Mollet del Vallès–, 
aquest podria ser un criteri raonable sempre que la garantia es pogués materialitzar de 
manera ràpida i segura, com per exemple l’aval bancari, i no en el cas de l’afectació real 
dels béns al pagament de determinats tributs, com per exemple l’IBI, ja que en aquests 
casos per a la materialització del deute tributari s’ha de seguir el procediment recaptatori 
establert en via executiva, igual que per a la resta dels tributs. 


En el cas de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, l’import que es va deduir de la base de 
càlcul per fer l’estimació de l’exercici 2011, de 18.037.705,59 €, representa el 88% de la 
totalitat dels saldos pendents provinents dels capítols 1, 2 i 3, de 20.524.074,33 €. Fins i tot 
en els exercicis 2007 i 2008 l’import total deduït superava la totalitat dels saldos a què feia 
referència, fets que evidencien la improcedència dels imports deduïts per l’Ajuntament en 
concepte de deutes garantits i, per tant, de l’estimació dels saldos de dubtós cobrament 
determinada. 


b) Estimacions de morositat genèriques 


L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès no va calcular l’estimació dels saldos de dubtós 
cobrament d’acord amb les pautes que estableix la normativa –de manera individualitzada 


4. Paràgraf introduït a conseqüència de les al·legacions presentades per l’Ajuntament de Premià de Mar. 
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o bé mitjançant la fixació d’un percentatge a un tant alçat, tenint en compte l’antiguitat dels 
deutes, l’import i la seva naturalesa, els percentatges de recaptació tant en període 
voluntari com en via executiva i altres criteris de valoració que, de manera ponderada, 
estableixi l’entitat local (article 103 del RPL)–, sinó que en tots els exercicis del període 
analitzat va fer una estimació global i genèrica. El detall és el següent: 


Quadre 6. Estimació realitzada per l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 


Conceptes 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos base de càlcul (segons Liquidació del press.): 


Saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 


Saldo provinent del capítol 5: Aprofitaments especials * 


15.417.855,29 


0,00 


14.109.113,42 


0,00 


14.370.147,48 


0,00 


17.130.406,08


15.433.998,54 


 15.407.226,72 


15.391.842,44 


Total base de càlcul 15.417.855,29 14.109.113,42 14.370.147,48 32.564.404,62 30.799.069,16 


Estimació genèrica: 


Per als saldos dels capítols 1, 2 i 3 


Per al saldo indicat provinent del capítol 5 


1.000.000,00 


0,00 


2.000.000,00 


0,00 


5.211.088,00 


0,00 


2.000.000,00


12.000.000,00 


 3.500.000,00 


12.000.000,00 


Total estimació dels saldos de dubtós cobrament 1.000.000,00 2.000.000,00 5.211.088,00 14.000.000,00 15.500.000,00 


Imports en euros. 

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

* Respecte al reconeixement comptable d’aquests drets vegeu l’observació de apartat 2.1.2. 


Així mateix, altres ajuntaments van afegir (i en algun cas van deduir) a l’import calculat 
inicialment mitjançant l’aplicació d’un escalat de percentatges o bé de manera individualit
zada, unes quantitats genèriques. 


En el quadre següent es fa un resum dels imports genèrics que van afectar l’estimació 
inicial referida a l’exercici 2011: 


Quadre 7. Imports genèrics inclosos en l’estimació dels saldos de dubtós cobrament 


Ajuntament * 
Exercicis 
afectats 


Estimació 
calculada 


inicialment en 
l’exercici 2011 


Import genèric 
afegit /(deduït) 


de l’estimació de 
l’exercici 2011 


Percentatge 
que 


representa Concepte 


7 Vilanova i la 
Geltrú 


2007-2011 2.004.953,84 (4.953,84) (0,25) No fan referència a cap saldo concret, sinó que 
disminueixen o augmenten l’estimació amb la 
finalitat de deixar-la amb un import determinat 
arrodonit. 


8 Viladecans 2007-2011 4.585.584,94 534.415,06 11,65 No fan referència a cap saldo concret, sinó que 
disminueixen o augmenten l’estimació amb la 
finalitat de deixar-la amb un import determinat 
arrodonit. 


28 Olot 2008-2011 917.598,63 369.493,91 40,27 Els imports genèrics afegits en els diferents exer
cicis es van calcular d’acord amb un percentatge 
sobre la totalitat dels saldos pendents provinents 
de l’exercici corrent dels capítols 1 i 3 (d’un 20% 
en el 2011 i d’un 10% en els anteriors). 


32 Salt 2011 2.888.293,01 686.105,01 23,75 L’ajuntament no ha explicat el càlcul realitzat per 
obtenir aquest import, que l’ha justificat per mo
tius de prudència. 


Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pels ajuntaments.

* Vegeu els quadres de l’annex 4.2 on es fa el desglossament i l’anàlisi de l’estimació efectuada per cada ajuntament. 


La inclusió d’aquestes quantitats genèriques, a més de desvirtuar totalment qualsevol 
estimació dels saldos de dubtós cobrament calculada d’acord amb criteris acceptables, fa 
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que es vulneri el principi comptable d’uniformitat, l’aplicació del qual garanteix la compara
bilitat de les dades entre exercicis, fins que, d’acord amb unes noves circumstàncies, 
s’imposi la necessitat d’adoptar uns altres criteris –com seria el cas de l’Ajuntament d’Olot, 
en què, en lloc de modificar el percentatge de morositat a aplicar als saldos pendents de 
l’exercici corrent, va fer una estimació genèrica, encara que basada també en un per
centatge. 


c) Raonabilitat dels escalats de percentatges de morositat aplicats 


Per quantificar l’estimació dels saldos de dubtós cobrament per tributs i altres ingressos de 
dret públic, tots els ajuntaments van aplicar un escalat de percentatges de morositat a un 
tant alçat d’acord amb l’antiguitat dels deutes –en alguns casos juntament amb una 
estimació individualitzada–, llevat del de Sant Cugat del Vallès, que com ja s’ha esmentat 
va fer una estimació global i genèrica, i el de Figueres, que s’explica a continuació. 


El sistema emprat per l’Ajuntament de Figueres, aprovat pel Ple el 31 de maig de 1995, no 
es basa en l’aplicació d’uns percentatges sobre els deutes pendents, sinó que parteix de 
la hipòtesi que només cal fer l’estimació quan el deute pendent real se situa per sobre dels 
imports teòrics que resultarien de l’aplicació de l’estructura percentual següent: 


Antiguitat del deute Voluntària Executiva Multes 


Superior a 8 anys 0% 1% 0% 
Entre 7 i 8 anys 0% 2% 0% 
Entre 6 i 7 anys 0% 3% 0% 
Entre 5 i 6 anys 0% 4% 0% 
Entre 4 i 5 anys 1% 5% 0% 
Entre 3 i 4 anys 2% 10% 0% 
Entre 2 i 3 anys 3% 15% 15% 
Entre 1 i 2 anys 4% 20% 25% 
Menys d’1 any 90% 40% 60% 


Global 100% 100% 100% 


Així, a partir d’aquesta estructura prefixada, l’Ajuntament quantifica l’estimació dels saldos 
de dubtós cobrament per les quantitats en excés que resulten de comparar els saldos 
pendents al tancament de l’exercici segons la seva antiguitat i segons el desglossament 
indicat –voluntària, executiva i multes–, amb els imports teòrics que, en valors absoluts i 
d’acord amb l’estructura indicada, es repartiria el deute pendent. 


Cal assenyalar que aquest mètode d’estimació, que es va implantar en l’any 1995, no és 
raonable, atès que no està basat en comportaments de morositat reals i actuals. 


Respecte a la resta dels ajuntaments, cal destacar que hi ha una gran diversitat d’escalats 
aplicats, tant pel que fa als percentatges com pel que fa al nombre d’exercicis d’antiguitat 
considerat; la raonabilitat d’alguns d’ells és qüestionable, tal com s’explica en el quadre 
següent: 
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Quadre 8. Escalats de percentatges de morositat aplicats en l’exercici 2011 no raonables 


Ajuntament (a) 


Anys d’antiguitat 
considerats en 


l’escalat (b) Observació 


1 Girona 6 Els percentatges de morositat aplicats van ser excessivament baixos amb relació a l’antiguitat del 
deute, llevat dels referits als saldos per multes de circulació: 
(n) 0%, (n-1) 10%, (n-2, n-3 i n-4) 20%, i (n-5 i anteriors) 50%. 


7 Vilanova i 
la Geltrú 


5 Els percentatges de morositat aplicats van ser excessivament baixos amb relació a l’antiguitat del 
deute. En l’exercici 2011 va aplicar els següents: 
General: (n) 0%, (n-1) 10%, (n-2) 12%, (n-3) 15% i (n-4 i anteriors) 20%. 
Multes de circulació: (n) 5%, (n-1) 15%, (n-2) 20%, (n-3) 40% i (n-4 i anteriors) 60%. 


11 Granollers 13 Els percentatges de morositat aplicats van ser excessivament baixos amb relació a l’antiguitat del 
deute, llevat dels referits als saldos per multes de circulació: 
(n) 5%, (n-1) 10%, (n-2) 15%, (n-3) 20%, (n-4) 25%, (n-5 i n-6) 50%, (n-7 i n-8) 60%, (n-9, n-10 i n-11) 
75% i (n-12 i anteriors) 100%. 


13 Mollet del 
Vallès 


7 Els percentatges de morositat aplicats van ser excessivament baixos amb relació a l’antiguitat del 
deute (no es diferencien dels aplicats als saldos per multes de circulació): 
(n) 0%, (n-1) 0%, (n-2) 20%, (n-3) 40%, (n-4) 60%, (n-5) 80% i (n-6 i anteriors) 100%. 


15 Gavà 7 Els percentatges de morositat aplicats van ser excessivament baixos amb relació a l’antiguitat del 
deute. En l’exercici 2011 va aplicar els següents: 
General: (n) 5%, (n-1) 10%, (n-2) 15%, (n-3) 25%, (n-4) 40%, (n-5) 80% i (n-6 i anteriors) 100%. 
Multes de circulació: (n) 25%, (n-1) 50%, (n-2) 75%, (n-3 i anteriors) 100%. 


21 Igualada 4 Els percentatges de morositat aplicats van ser excessivament baixos amb relació a l’antiguitat del 
deute (no es diferencien dels aplicats als saldos per multes de circulació): 
(n) 0%, (n-1) 0%, (n-2) 0% i (n-3 i anteriors) 100%. 


23 Ripollet 5 Els percentatges de morositat aplicats, a més de ser excessivament baixos amb relació a l’antiguitat 
del deute, van ser diferents en cada exercici. En l’exercici 2011 va aplicar els següents: 
General: (n) 0%, (n-1) 11%, (n-2) 22%, (n-3) 39% i (n-4 i anteriors) 77%. 
Multes de circulació: (n) 0% i (n-2 i anteriors) 70%. 


24 El Vendrell 17 El període que abasta l’escalat de percentatges va ser excessivament ampli (l’últim graó és per als 
deutes provinents de l’any 1995 i anteriors, amb un 100% de morositat considerada), i els percen
tatges de morositat aplicats van ser excessivament baixos amb relació a l’antiguitat del deute: 
General: (n) 1%, (n-1) 5%, (n-2) 7%, (n-3) 10%, (n-4) 18%, etc. 
Multes de circulació: (n) 25%, (n-1) 35%, (n-2) 35%, (n-3) 40%, i a partir de (n-4) igual que l’escalat 
general. 


34 Sitges 7 Els percentatges de morositat aplicats van ser excessivament baixos amb relació a l’antiguitat del 
deute: 
(n) 10%, (n-1) 20%, (n-2) 30%, (n-3) 40%, (n-4) 50%, (n-5) 75% i (n-6 i anteriors) 100%. 


37 Martorell - El percentatge de morositat aplicat (únic), a més de ser excessivament baix amb relació a l’antiguitat 
dels deutes, va ser diferent en cada exercici. En l’exercici 2011 va aplicar el següent: 
General i multes de circulació: un 9% dels saldos, independentment de l’exercici de provinença. 


46 Castellar 
del Vallès 


7 Els percentatges de morositat aplicats van ser excessivament baixos amb relació a l’antiguitat del 
deute (no es diferencien dels aplicats als saldos per multes de circulació): 
(n, i n-1) 0%, (n-2) 17%, (n-3) 40%, (n-4) 60%, (n-5) 80% i (n-6 i anteriors) 100%. 


Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pels ajuntaments. 

Notes: 

(a) Vegeu els quadres de l’annex 4.2 on es fa el desglossament i l’anàlisi de l’estimació efectuada per cada ajuntament. 
(b) Des de l’exercici corrent n i fins a l’exercici a partir del qual s’aplica el mateix percentatge de morositat. 


L’efecte sobre l’import de l’estimació corresponent al 31 de desembre del 2011 de l’apli
cació d’aquests escalats respecte dels calculats d’acord amb el grau de morositat mitjà 
del període 2007-2011 de l’ajuntament, juntament amb altres factors que poden haver 
incidit, va suposar en la majoria dels casos una infravaloració de l’estimació superior a un 
50% (vegeu l’anàlisi de l’apartat 2.2). 


Així mateix, cal fer constar que l’Ajuntament de Viladecans, tot i tenir saldos pendents en 
concepte de multes de circulació –148.892,91 € al tancament del 2011–, mai no va fer cap 
estimació per als de dubtós cobrament. 
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d) Escalats de percentatges de morositat aplicats no coincidents amb els establerts 


En alguns casos l’escalat de percentatges de morositat aplicat no va coincidir amb el 
formalment establert per l’ajuntament en les Bases d’execució del pressupost. En el quadre 
següent es fa un resum d’aquesta casuística: 


Quadre 9. Escalats aplicats no coincidents amb els establerts en les Bases d’execució del pressupost 


Ajuntament (a) 
Exercicis 
afectats Escalat divergent 


12 Cerdanyola del 
Vallès 


2010-2011 Per a l’escalat referit als saldos pendents per multes de circulació: 
En les Bases d’execució: 90% independentment de l’exercici de què provenen. 
Aplicat, igual que el general: (n) 5%, (n-1) 15%, (n-2) 40%, (n-3) 80% i (n-4 i anteriors) 100%. 


14 Esplugues de 
Llobregat 


2007-2011 Per a l’escalat general: 
En les Bases d’execució: (n) 5%, (n-1) 15%, (n-2) 40%, (n-3) 80% i (n-4 i anteriors) 100%. 
Aplicat, amb variacions en cada exercici. Per al 2011: (n) 5%, (n-1) 25%, (n-2) 50%, (n-3) 75% i (n-4 i 
anteriors) 97%. 


17 Sant Feliu de 
Llobregat 


2011 Per a l’escalat general: 
En les Bases d’execució: (n) 0% i (n-1 i anteriors) 100%. 
Aplicat: (n) 4%, (n-1) 61%, (n-2) 78%, (n-3) 91% i (n-4 i anteriors) 60%. 


18 Vic (b) 2007-2011 Per a l’escalat general: 
En les Bases d’execució: (n) 5%, (n-1) 15%, (n-2) 40%, (n-3) 60% i (n-4 i anteriors) 80%. 
Aplicat, amb variacions en cada exercici. Per al 2011: (n) 0%, (n-1) 15%, (n-2) 40%, (n-3) 60% i (n-4 i 
anteriors) 100%. 


25 Tortosa (c) 2009-2011 Per a l’escalat general: 
En les Bases d’execució: (n) 0%, (n-1) 5%, (n-2) 10%, (n-3) 15% i (n-4 i anteriors) 20%. 
Aplicat al 2011, escalat general: (n) 5%, (n-1) 15%, (n-2) 40%, (n-3) 80% i (n-4 i anteriors) 100%. 
Aplicat al 2011, multes de circulació: (n) 90% i (n-1 i anteriors) 100%. 


29 Cambrils 2007-2011 Per a l’escalat referit als saldos pendents per multes de circulació: 
En les Bases d’execució: 90% independentment de l’exercici de què provenen. 
Aplicat, igual que el general: (n) 5%, (n-1) 15%, (n-2) 40%, (n-3) 80% i (n-4 i anteriors) 100%. 


45 Olesa de 
Montserrat (c) 


2007-2011 En les Bases d’execució: (n) 5%, (n-1) 15%, (n-2) 40%, (n-3) 80% i (n-4 i anteriors) 100% i, per a 
multes de circulació, 90% independentment de l’exercici de què provenen. 
Aplicat al 2011, escalat general: (n) 15%, (n-1) 25%, (n-2) 40%, (n-3) 80% i (n-4 i anteriors) 100%. 
Aplicat al 2011, multes de circulació: (n, n-1, n-2 i n-3) 90% i (n-4 i anteriors) 100%. 


46 Castellar del 
Vallès 


2007-2011 En les Bases d’execució: (n, n-1 i n-2) 0% i (n-3 i anteriors) 90%. 
Aplicat: (n i n-1) 0%, (n-2) 17%, (n-3) 40%, (n-4) 60%, (n-5) 80% i (n-6 i anteriors) 100%. 


48 El Masnou 2010-2011 En les Bases d’execució: (n i n-1) 0% i (n-2 i anteriors) 90%. 
Aplicat: (n) 5%, (n-1) 15%, (n-2) 40%, (n-3) 80% i (n-4 i anteriors) 100%. 


50 Sant Feliu de 
Guíxols (c) 


2007-2011 En les Bases d’execució: (n) 5%, (n-1) 15%, (n-2) 40%, (n-3) 80% i (n-4 i anteriors) 100% i, per a 
multes de circulació, 90% independentment de l’exercici de què provenen. 
Aplicat, amb variacions en cada exercici. Per al 2011, escalat general: (n) 25%, (n-1) 35%, (n-2) 
70%, (n-3) 98% i (n-4 i anteriors) 100% i, per a multes de circulació: 100% independentment de 
l’exercici de què provenen. 


Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pels ajuntaments. 

Notes: 

(a) Vegeu els quadres de l’annex 4.2 on es fa el desglossament i l’anàlisi de l’estimació efectuada per cada ajuntament. 
(b) Vegeu l’aclariment que s’exposa a continuació respecte al percentatge de morositat establert per als saldos de l’exercici corrent. 
(c) Vegeu el comentari que es fa a continuació respecte a la manera d’especificar els criteris en les Bases d’execució. 


De la informació mostrada en el quadre anterior cal fer els aclariments següents: 


•	 L’Ajuntament de Vic va establir en les Bases d’execució del pressupost de cada exercici 
un escalat de percentatges de morositat el qual fixa per als deutes d’antiguitat “inferior” 
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a sis mesos un percentatge d’un 5% i, seguidament, per als deutes d’antiguitat “su
perior” a un any, un percentatge d’un 15%, la qual cosa produeix una incongruència, 
atès que s’ignoren els deutes amb una antiguitat d’entre sis i dotze mesos. 


Aquest fet va provocar que en els exercicis 2007 i 2010 l’Ajuntament exclogués de la 
base de càlcul de l’estimació uns imports relativament significatius –d’1.302.059,03 € i 
de 8.403.363,30 €, respectivament, corresponents, segons va manifestar l’Ajuntament, 
als saldos pendents al tancament de l’exercici pels imports liquidats en el segon se
mestre d’aquests anys– i, en canvi, va aplicar un percentatge d’un 5% per als liquidats 
en el primer semestre i pendents de cobrament, tal com establien les Bases. 


En els exercicis 2008, 2009 i 2011 el percentatge aplicat per a la totalitat dels saldos 
pendents de l’exercici corrent va ser d’un 0%. 


•	 L’Ajuntament de Tortosa va establir en les Bases d’execució del pressupost un escalat 
amb uns percentatges relativament baixos, però, en qualitat de mínims, la qual cosa 
comporta una indefinició de criteris. 


•	 L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat va establir els criteris per quantificar l’estimació 
dels saldos de dubtós cobrament en les Bases d’execució del pressupost de l’exercici 
2007, en què va fixar els mateixos percentatges que els estàndards considerats per la 
Sindicatura en els informes municipals. Això no obstant, en les Bases dels exercicis 
posteriors no va fixar cap escalat, sinó que es va limitar a mencionar els criteris es
tablerts per la ICAL i la Sindicatura, la qual cosa comporta una falta de transpa
rència.   


•	 Finalment, l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, en les Bases d’execució del pressu
post de cada exercici esmenta, com a criteri de mínims, l’establert per la Sindicatura en 
les seves recomanacions, i hi afegeix aquells drets que motivadament l’òrgan interventor 
ha qualificat com de difícil o de dubtós cobrament –això, sense especificar els 
percentatges–, la qual cosa comporta també una indefinició de criteris i també una falta 
de transparència. 


Així mateix, cal assenyalar que en els casos de Sant Feliu de Llobregat, de Castellar del 
Vallès i del Masnou, la raonabilitat dels criteris establerts en les Bases d’execució era 
qüestionable, la qual cosa explicaria l’aplicació d’uns escalats diferents que, per als dos 
primers casos, es podrien considerar en certa mesura més raonables i que en el cas de 
l’Ajuntament del Masnou l’escalat aplicat va ser l’estàndard establert per la Sindicatura en 
qualitat de mínims per a les fiscalitzacions municipals des de l’any 1998.5 


5. Paràgraf modificat a conseqüència de les al·legacions presentades per l’Ajuntament del Masnou. 
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e) Errors en el càlcul de l’estimació 


En la verificació de l’estimació efectuada per al període objecte d’anàlisi s’ha posat de 
manifest que alguns dels ajuntaments van cometre diversos errors, l’efecte dels quals 
sobre l’estimació dels saldos de dubtós cobrament de l’exercici afectat es mostra en el 
quadre següent: 


Quadre 10. Errors comesos en el càlcul de l’estimació 


Ajuntament * 
Exercici 
afectat 


Import de l’error 
excés / (defecte)  Causa de l’error Efecte de l’error 


11 Granollers 2007 


2009 


2010 


176.095,09 


168.733,05 


249.588,14 


Duplicitat en l’estimació: individua
litzada i, alhora, en la general per 
percentatges 


No identificada 


No identificada 


Sobrevaloració de l’estimació al tanca
ment de l’exercici pel mateix import 


Sobrevaloració de l’estimació al 
tancament de l’exercici pel mateix import 


Sobrevaloració de l’estimació al 
tancament de l’exercici pel mateix import 


12 Cerdanyola 
del Vallès 


2007 


2010 


(178.716,53) 


(310.902,89) 


Saldo pendent de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, provinent 
de l’any 2006, que es va deduir per 
error 


Error en les fórmules internes del full 
de càlcul emprat per fer l’estimació 


Infravaloració de l’estimació al tancament 
de l’exercici per 26.807,48 € (15% de 
l’import deduït) 


Infravaloració de l’estimació al tancament 
de l’exercici pel mateix import 


15 Gavà 2009 


2010 


689.975,48 


61.983,39 


Duplicitat en la base de càlcul d’al
guns saldos pendents 


Duplicitat en la base de càlcul d’al
guns saldos pendents 


Sobrevaloració de l’estimació al tanca
ment de l’exercici per un import no 
determinat 


Sobrevaloració de l’estimació al tanca
ment de l’exercici per un import no 
determinat 


33 Sant Pere 
de Ribes 


2007 55.631,39 Errors en les dades emprades en la 
base de càlcul per fer l’estimació 


Sobrevaloració de l’estimació al tanca
ment de l’exercici per un import no 
determinat 


Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pels ajuntaments.

* Vegeu els quadres de l’annex 4.2 on es fa el desglossament i l’anàlisi de l’estimació efectuada per cada ajuntament. 


Com es pot observar en el quadre, cap d’aquests errors va afectar l’estimació dels saldos 
de dubtós cobrament de l’exercici 2011. 


f) Aspectes comptables en relació amb els saldos pendents de cobrament per tributs i 
altres ingressos de dret públic 


Encara que la verificació de l’adequació dels criteris emprats pels ajuntaments per re
conèixer els drets per tributs i altres ingressos de dret públic no forma part de l’objecte 
d’aquest treball, en l’anàlisi realitzada s’ha posat de manifest que tant l’Ajuntament de 
Blanes com el del Masnou comptabilitzen els drets en concepte de multes de circulació 
d’acord amb el seu cobrament. Aquest no és un criteri acceptat, ja que la gestió i liqui
dació d’aquests drets la fa l’ajuntament mateix i, per tant, els ha de reconèixer en el 
moment en que es liquiden. 
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2.1.2.	 Estimació referida als saldos provinents d’altres capítols d’ingressos i 
dels saldos de Deutors d’operacions no pressupostàries 


En aquest apartat s’analitza la part de l’estimació dels saldos de dubtós cobrament 
calculada per cada ajuntament per als deutes pressupostaris pendents de cobrament 
provinents de capítols diferents dels referits a tributs i altres ingressos de dret públic, i 
també, si s’escau, la part corresponent als saldos de deutors per operacions de caràcter 
no pressupostari. 


Cal indicar que, dels cinquanta-tres ajuntaments analitzats, únicament l’Ajuntament de 
Manresa va fer una estimació, en cada exercici del període 2007-2011, per als saldos 
pendents del compte Deutors per IVA –inclòs en l’epígraf Deutors d’operacions no 
pressupostàries de l’Estat del romanent de tresoreria–, tal com es mostra en el primer 
quadre de l’annex 4.2. referit a aquest ajuntament. L’estimació la va quantificar mitjançant 
l’aplicació del mateix escalat de percentatges que l’aplicat per als saldos pendents per 
tributs i altres ingressos de dret públic. 


Pel que fa al criteri emprat per la resta dels ajuntaments amb relació a aquests saldos, cal 
assenyalar que el fet de no considerar en l’estimació els saldos de deutors provinents 
d’operacions no pressupostàries pot ser raonable, depenent de la naturalesa de les 
operacions. L’estimació hauria de fer-se en general de manera individualitzada, llevat de la 
referida als saldos de deutors per IVA repercutit, per a la qual s’hauria d’emprar el mateix 
criteri que l’aplicat per als imports pendents inclosos en l’estimació dels saldos pres
supostaris per les operacions realitzades amb IVA repercutit. 


Els imports globals de les estimacions calculades per cada ajuntament per als saldos 
pressupostaris pendents provinents de capítols diferents dels referits a tributs i altres 
ingressos de dret públic per al període 2007-2011 es reflecteixen en el quadre següent: 


Quadre 11. Estimació dels saldos de dubtós cobrament referida als saldos pressupostaris de capítols 
diferents dels relatius a tributs i altres ingressos de dret públic 


Número fix (a) / Ajuntament 2007 2008 2009 2010 2011 


1 Girona 


2 Cornellà de Llobregat 


3 Sant Cugat del Vallès (b) 


4 Sant Boi de Llobregat 


5 Manresa 


6 Rubí 


7 Vilanova i la Geltrú 


8 Viladecans 


9 El Prat de Llobregat 


10 Castelldefels 


11 Granollers 


12 Cerdanyola del Vallès 


13 Mollet del Vallès 


14 Esplugues de Llobregat 


15 Gavà 


16 Figueres 


1.061.880,34 


244.432,00 


0,00 


737.230,37 


0,00 


754.253,95 


0,00 


0,00 


0,00 


1.824.295,99 


389.526,44 


0,00 


0,00 


208.277,32 


14.745,95 


0,00 


1.152.948,51 


245.981,31 


0,00


558.629,37


0,00 


817.806,67 


0,00


0,00


0,00


2.473.790,24


270.030,07


0,00


0,00


228.233,93


961,75


0,00


483.325,16


246.779,93 


0,00 


 535.672,29


0,00


1.011.266,52


 0,00


 0,00


 0,00 


 187.972,53


 547.772,81


 0,00


 0,00


 167.761,18 


 3.144,69


 0,00


 1.083.874,84 


21.348,69 


12.000.000,00 


 604.519,29 


 2.958,00 


 1.379.198,98 


0,00 


0,00 


5.780,05 


 239.011,88 


 575.360,63 


0,00 


0,00 


6.564,60 


 8.881,21 


0,00 


2.032.077,20 


24.327,55 


12.000.000,00 


1.251.844,64 


354,58 


1.368.392,12 


0,00 


0,00 


21.348,41 


248.545,30 


428.352,12 


0,00 


0,00 


182.842,36 


42.027,02 


0,00 
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Número fix (a) / Ajuntament 2007 2008 2009 2010 2011 


17 Sant Feliu de Llobregat 


18 Vic 


19 Lloret de Mar 


20 Blanes 


21 Igualada 


22 Vilafranca del Penedès 


23 Ripollet 


24 El Vendrell 


25 Tortosa 


26 Montcada i Reixac 


27 Sant Adrià de Besòs 


28 Olot 


29 Cambrils 


30 Sant Joan Despí 


31 Barberà del Vallès 


32 Salt 


33 Sant Pere de Ribes 


34 Sitges 


35 Premià de Mar 


36 Sant Vicenç dels Horts 


37 Martorell (c) 


38 Sant Andreu de la Barca 


39 Salou 


40 Pineda de Mar 


41 Santa Perpètua de Mogoda 


42 Valls 


43 Calafell 


44 Molins de Rei 


45 Olesa de Montserrat 


46 Castellar del Vallès 


47 Palafrugell 


48 El Masnou 


49 Esparreguera 


50 Vila-seca 


51 Sant Feliu de Guíxols 


52 Amposta 


53 Manlleu 


808,58 


0,00 


283.193,77 


3.227,42 


84.219,69 


1.541.011,01 


0,00 


0,00 


0,00 


37.138,43 


192.282,80 


0,00 


0,00 


0,00 


486.813,17 


18.753,80 


190.040,30 


1.336.407,21 


146.551,04 


181.930,25 


-


0,00 


0,00 


0,00 


7.046,88 


153.610,21 


317.801,52 


0,00 


221.834,21 


0,00 


1.170.822,63 


8.300,92 


0,00 


0,00 


164.488,61 


0,00 


268.551,74 


808,58


5.022,52 


61.727,95 


0,00


21.476,73


850.463,82


0,00


0,00


0,00 


70.353,91


192.613,07


10.373,36 


0,00


0,00


1.268.643,04


0,00 


1.082.666,44


3.577.318,10 


174.590,16 


186.825,73


-


0,00


116.439,90


0,00


7.046,88


0,00


370.175,48 


0,00


25.157,07


0,00


1.459.483,79 


8.561,59


0,00 


0,00 


291.689,35


0,00 


294.193,97 


808,58


12.074,03 


168.952,75 


 32.400,84


 18.241,37


 1.211.192,91 


0,00


 0,00


0,00


 59.524,18 


 168.726,03


153.665,47 


0,00


 0,00


 1.156.558,68 


5.989,72 


 1.206.873,89


1.512.896,83


118.511,92 


 52.055,87


36.058,40 


0,00


 251.192,56


 0,00 


0,00


 0,00


0,00 


0,00


 264.541,35


 67.336,25 


1.719.636,44


 13.214,61


0,00


0,00


 439.492,11


4.579,65


109.669,50 


808,58 


0,00 


18.390,70 


 23.803,36 


 99.972,83 


851.279,03 


0,00 


0,00 


 2.769.001,73 


139.538,19 


 314.610,46 


5.709,30 


0,00 


0,00 


333.594,84 


0,00 


 1.488.566,86 


 1.404.495,44 


118.511,92 


 70.711,75 


259.728,12 


0,00 


 161.310,55 


5.372,83 


0,00 


0,00 


172.923,67 


0,00 


 249.578,73 


0,00 


 1.259.114,45 


 15.203,08 


0,00 


 538.811,00 


 522.378,25 


0,00 


54.879,79 


617.098,07 


42.004,83 


6.979,50 


134.993,46 


23.442,80 


856.621,36 


87.631,39 


0,00 


2.780.879,55 


31.420,96 


553.795,27 


1.122,36 


0,00 


0,00 


752.983,91 


0,00 


875.923,04 


1.616.178,44 


0,00 


101.607,53 


125.791,74 


1.350,00 


298.618,83 


0,00 


0,00 


0,00 


0,00 


0,00 


604.596,25 


0,00 


1.630.787,17 


46.843,74 


1.034.785,14 


812.259,00 


160.471,08 


0,00 


29.020,99 


Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pels ajuntaments.

Notes: 

(a) Número fix que es mostra en els diferents quadres d’aquest informe per poder identificar cada ajuntament. 
(b) Respecte al càlcul de l’estimació realitzada per l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, vegeu l’observació b de l’apartat 2.1.1. 
(c) Per als exercicis 2007 i 2008 l’Ajuntament de Martorell no disposa de la informació (vegeu l’observació a de l’apartat 2.1). 


De la informació del quadre anterior es desprèn que, dels cinquanta-tres ajuntaments 
fiscalitzats, nou no van fer en cap dels exercicis del període 2007-2011 una estimació per 
als saldos provinents dels capítols de referència –Vilanova i la Geltrú, Viladecans, Cer
danyola del Vallès, Mollet del Vallès, Figueres, el Vendrell, Cambrils, Sant Joan Despí i 
Molins de Rei–, i tampoc no van fer estimació, però en aquest cas referit només a l’exercici 
2011, uns altres vuit ajuntaments –Salt, Premià de Mar, Pineda de Mar, Santa Perpètua de 
Mogoda, Valls, Calafell, Castellar del Vallès i Amposta. 


Per tant, el 31 de desembre del 2011, trenta-sis dels ajuntaments analitzats van fer una 
estimació referida als saldos dels capítols en qüestió. El detall de l’estimació, per capítols, 
es mostra en el quadre següent: 
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Quadre 12. Detall per capítols de l’estimació del 2011 referida als saldos pressupostaris de capítols 
diferents dels relatius a tributs i altres ingressos de dret públic 


Número fix (a) / Ajuntament 


Estimació corresponent al 31 de desembre del 2011 calculada per l’ajuntament 


Capítol 4 
Transferències 


corrents 


Capítol 5 
Ingressos 


patrimonials 


Capítol 6 
Alienació d’in
versions reals 


Capítol 7 
Transferències 


de capital 


Capítol 8 
Variació d’actius 


financers 
Total 


estimació 


1 Girona 
2 Cornellà de Llobregat 
3 Sant Cugat del Vallès (b) 
4 Sant Boi de Llobregat 
5 Manresa 
6 Rubí 
9 El Prat de Llobregat 
10 Castelldefels 
11 Granollers 
14 Esplugues de Llobregat 
15 Gavà 
17 Sant Feliu de Llobregat 
18 Vic 
19 Lloret de Mar 
20 Blanes 
21 Igualada 
22 Vilafranca del Penedès 
23 Ripollet 
25 Tortosa 
26 Montcada i Reixac 
27 Sant Adrià de Besòs 
28 Olot 
31 Barberà del Vallès 
33 Sant Pere de Ribes 
34 Sitges 
36 Sant Vicenç dels Horts 
37 Martorell 
38 Sant Andreu de la Barca 
39 Salou 
45 Olesa de Montserrat 
47 Palafrugell 
48 El Masnou 
49 Esparreguera 
50 Vila-seca 
51 Sant Feliu de Guíxols 
53 Manlleu 


543.140,00 
0,00 
0,00 


44.299,15 
0,00 


1.142.248,88 
19.836,26 


241.040,30 
355.170,37 
179.065,14 
31.001,56 


373.479,70 
30.705,18 


6.979,50 
86.498,43 
21.549,81 
85.559,86 


0,00 
255.570,73 


19.853,99 
280.513,11 


0,00 
54.925,32 


219.549,01 
534.600,30 


53.242,98 
42.968,61 


1.350,00 
0,00 


486.608,53 
385.170,80 
30.000,00 


1.034.555,84 
0,00 


56.455,48 
29.020,99 


4.196,63 
24.327,55 


12.000.000,00 
161.788,92 


354,58 
202.443,24 


1.252,95 
7.505,00 


73.181,75 
3.777,22 


11.025,46 
173,62 


0,00 
0,00 


48.495,03 
1.892,99 


0,00 
0,00 
0,00 


11.566,97 
49.787,47 


0,00 
66.466,91 


179.756,27 
44.245,45 


221,06 
815,68 


0,00 
0,00 


74.239,39 
6.296,65 


16.843,74 
229,3 


812.259,00 
50.455,50 


0,00 


3.780,37 
0,00 
0,00 


395.881,64 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 


2.513.431,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 


31.133,72 
1.005.697,00 


0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 


1.417.603,14 
0,00 
0,00 


649.874,93 
0,00 


23.700,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 


239.800,00 
11.299,65 


0,00 
0,00 
0,00 


771.061,50 
87.631,39 
11.877,82 


0,00 
216.788,27 


1.122,36 
631.591,68 
441.342,35 


25.590,14 
48.143,49 
82.007,45 


0,00 
298.618,83 
37.262,64 


1.232.221,36 
0,00 
0,00 
0,00 


53.560,10 
0,00 


63.357,06
0,00 
0,00 
0,00
0,00 
0,00 


259,2
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 


3.644,75
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 


6.706,42
0,00 
0,00 


4.141,68
6.045,55


0,00 
0,00 
0,00 
0,00 


6.485,69
7.098,36


0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 


 2.032.077,20 
24.327,55 


12.000.000,00 
 1.251.844,64 


354,58 
1.368.392,12 


 21.348,41 
248.545,30 
428.352,12 
182.842,36 


42.027,02 
 617.098,07 


42.004,83 
6.979,50 


134.993,46 
23.442,80 


856.621,36 
87.631,39 


2.780.879,55 
31.420,96 


 553.795,27 
1.122,36 


752.983,91 
 875.923,04 
 1.616.178,44 


101.607,53 
125.791,74 


1.350,00 
298.618,83 


 604.596,25 
 1.630.787,17 


46.843,74 
1.034.785,14 


812.259,00 
160.471,08 


29.020,99 


Nombre d’ajuntaments que van fer 
estimació 29 27 5 19 8 36 


Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pels ajuntaments.

Notes: 

(a) Número fix que es mostra en els diferents quadres d’aquest informe per poder identificar cada ajuntament. 
(b) Respecte al càlcul de l’estimació realitzada per l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, vegeu l’observació b de l’apartat 2.1.1. 


De l’anàlisi realitzada sobre la informació exposada en el quadre anterior es dedueix el 
següent: 


•	 Vint-i-set ajuntaments van considerar en la seva estimació els saldos pendents pro
vinents del capítol 5, Ingressos patrimonials; quatre d’aquests la van fer només per a 
saldos inclosos en aquest capítol: Cornellà de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Man
resa i Vila-seca. Els vint-i-tres ajuntaments restants van fer estimació també per als 
saldos provinents d’altres capítols. 


El fet d’incloure determinats saldos provinents del capítol 5 en l’estimació és raonable i, 
depenent de la naturalesa de les operacions que els generen, aquesta es pot quan
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tificar de manera individual o bé globalment mitjançant l’aplicació de percentatges a un 
tant alçat. 


•	 Trenta-dos dels ajuntaments van fer estimació per determinats saldos pendents per 
transferències o subvencions corrents i/o de capital. 


En el cas dels saldos pendents de cobrament per transferències o per subvencions, el 
mètode més adient per fer l’estimació és mitjançant una anàlisi individualitzada; això no 
obstant, prèviament al càlcul de l’estimació caldria analitzar si el criteri emprat per re
conèixer els drets va ser l’establert en la normativa comptable d’aplicació, atès el següent: 


La ICAL considera explícitament com a principis i normes de comptabilitat aplicables 
els documents Principis comptables públics –elaborats per la Comissió de Principis i 
Normes Comptables Públiques i la Intervenció General de l’Administració de l’Estat–, els 
quals estableixen que els drets en concepte de transferències i subvencions, corrents o 
de capital, s’han de reconèixer quan s’hagi produït l’increment de l’actiu (en general, 
quan s’hagin cobrat), o bé abans del cobrament, si l’ens beneficiari coneix amb certesa 
que l’ens concedent ha dictat l’acte de reconeixement de l’obligació correlativa. 


Així, d’acord amb el criteri de reconeixement esmentat, els saldos pendents de cobra
ment en concepte de transferències o de subvencions (principalment d’ens públics) 
haurien de ser molt reduïts i correspondre a drets per als quals el risc de morositat és 
mínim i, per tant, sense haver de fer cap estimació de dubtós cobrament. 


No s’ha verificat l’adequació del criteri emprat pels ajuntaments per reconèixer els drets 
per transferències i subvencions, atès que no forma part de l’objecte d’aquest treball. 
Això no obstant, pel volum dels saldos que consten al tancament de cada exercici i per 
les explicacions d’alguns dels ajuntaments en relació amb aquesta qüestió, es pot de
duir que, en general, els ajuntaments no van seguir el criteri de reconeixement exposat 
anteriorment, la qual cosa va motivar que alguns d’ells incloguessin en l’estimació deter
minats saldos per subvencions que, probablement, s’havien reconegut indegudament. 


•	 Cinc dels ajuntaments van incloure en l’estimació saldos pendents provinents del capítol 
6, Alienació d’inversions reals, i vuit van incloure saldos provinents del capítol 8, Variació 
d’actius financers. 


Per la naturalesa dels saldos pendents, l’estimació hauria de fer-se sempre mitjançant 
una anàlisi individualitzada i qüestionar-se, prèviament, si es tracta d’una situació de 
morositat o bé es tracta d’un reconeixement del dret de manera anticipada o indeguda. 


Encara que la verificació de l’adequació dels criteris comptables emprats pels ajuntaments 
per reconèixer els drets no forma part de l’objecte d’aquest treball, per la magnitud dels 
saldos afectats, es fa l’observació següent: 


En els comptes de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès dels exercicis 2010 i 2011 hi 
constaven uns saldos pendents de cobrament de 15.433.998,54 € i de 15.391.842,44 €, 
respectivament –dins el concepte pressupostari del capítol 5 denominat Aprofitaments 
especials–, els quals corresponen a una previsió d’ingressos pel cànon a percebre de 
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l’empresa municipal Promocions Municipals de Sant Cugat del Vallès, SA (Promusa), un 
cop aquesta empresa hagués adjudicat la concessió de l’explotació dels dos centres co
mercials anomenats Mira-Sol Centre i Volpelleres, segons consta en l’informe d’Intervenció 
relatiu a la Liquidació del pressupost d’aquests exercicis. 


El reconeixement comptable del dret esmentat és improcedent, ja que no correspon a un 
dret real exigible i, per tant, també és improcedent l’estimació de dubtós cobrament –de 
12 M€– que l’Ajuntament va quantificar per aquest deute en els exercicis 2010 i 2011. 


2.2. ESTIMACIÓ A PARTIR DE LA RECAPTACIÓ 


En aquest apartat es fa una anàlisi comparativa de l’estimació dels saldos de dubtós 
cobrament corresponents al 31 de desembre del 2011 quantificada per la Sindicatura per 
a cada un dels cinquanta-tres ajuntaments, d’acord amb els criteris següents: 


•	 L’estimació fa referència només als saldos pendents de cobrament provinents dels 
capítols 1, 2 i 3, referits a tributs i altres ingressos de dret públic, atès que, llevat d’al
guns dels conceptes inclosos en el capítol 5, Ingressos patrimonials, els saldos 
pendents d’altres capítols així com els d’operacions no pressupostàries no són suscep
tibles d’una estimació global i, per tant, en aquests casos l’estimació hauria de fer-se de 
manera individualitzada. 


Per a cada ajuntament, el càlcul s’ha efectuat de manera agregada per a la totalitat dels 
saldos inclosos en els capítols indicats, llevat dels corresponents a multes de circulació, 
que s’han segregat de la resta perquè els procediments de gestió, liquidació i recaptació 
d’aquests deutes aconsellen un escalat de percentatges a aplicar, propi i diferenciat. 


•	 El mètode d’estimació es basa en l’aplicació sobre els saldos pendents de cobrament 
d’un escalat de percentatges de morositat fixat segons l’antiguitat dels deutes, el qual 
s’ha determinat per complementarietat amb l’escalat de percentatges de cobrament 
mitjà del període 2007-2011 obtingut per a cada ajuntament. 


L’escalat de percentatges de cobrament (grau de cobrament) de cada un dels exercicis 
del període s’ha calculat en funció de l’antiguitat dels deutes de la manera següent: 


•	 Per als deutes de l’exercici corrent (n), el grau de cobrament s’ha determinat per la 
proporció que representa la part cobrada en l’exercici sobre drets reconeguts en 
l’exercici corrent nets d’anul·lacions i de cancel·lacions. 


•	 Per als deutes provinents dels tres exercicis anteriors al corrent (n-1, n-2 i n-3), el grau 
de cobrament s’ha determinat per la proporció que representa la part cobrada en l’exer
cici sobre drets que constaven pendents de cobrament al començament de l’exercici, i 
deduïdes també les anul·lacions i les cancel·lacions enregistrades en l’exercici. 


•	 Per als deutes amb una antiguitat igual o superior a quatre anys (n-4 i anteriors) el grau 
de cobrament s’ha calculat de la mateixa manera que l’anterior, però en aquest cas el 
deute pendent fa referència a l’agregat dels saldos provinents de l’exercici d’origen. 
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Un cop obtingut per a cada ajuntament l’escalat de percentatges de cobrament cor
responent als exercicis inclosos en el període 2007-2011 –per a les multes de circulació 
per una banda i per a la resta dels conceptes d’ingrés per una altra–, a través de la 
mitjana aritmètica dels cinc exercicis s’ha determinat el grau de cobrament mitjà dels 
deutes pendents segons la seva antiguitat i, per complementarietat, el grau de morositat 
mitjà (vegeu el quart dels quadres inclosos en l’annex 4.2 de l’ajuntament corresponent). 


•	 S’han fet dues quantificacions –de l’estimació dels saldos de dubtós cobrament cor
responents al 31 de desembre del 2011 de cada un dels ajuntaments–: una d’acord 
amb l’escalat corresponent al grau de morositat mitjà de l’ajuntament i l’altra d’acord 
amb l’escalat mitjà, comú per als cinquanta-tres ajuntaments, obtingut mitjançant la 
mitjana aritmètica dels cinquanta-tres escalats esmentats. 


D’aquesta manera, per comparació amb la part de l’estimació dels saldos de dubtós co
brament corresponents al 31 de desembre del 2011 efectuada per cada ajuntament i 
relativa al saldos pendents provinents dels capítols 1, 2 i 3, es poden quantificar les dife
rències d’estimació existents entre el sistema emprat per l’ajuntament i el sistema emprat 
per la Sindicatura, el qual, com s’ha indicat, dóna com a resultat dues quantificacions. 


En els dos quadres que es mostren en l’annex 4.3, Diferències entre l’estimació calculada 
pels ajuntaments i la calculada per la Sindicatura, i que es descriuen a continuació, es 
reflecteix l’efecte quantitatiu del que s’ha exposat en els paràgrafs anteriors: 


•	 En el primer quadre es presenta –en percentatges i segons l’antiguitat dels deutes– el 
grau de morositat mitjà del període 2007-2011 de cada ajuntament, així com l’escalat 
mitjà calculat d’acord amb la mitjana aritmètica dels cinquanta-tres ajuntaments. 


Cal indicar que el grau de morositat mitjà de cada ajuntament s’ha obtingut a partir de 
les dades reflectides en el quart dels quadres inclosos en l’annex 4.2, que mostra 
l’evolució del grau de cobrament assolit per l’ajuntament per als saldos pendents per 
tributs i altres ingressos de dret públic durant el període 2007-2011, així com els graus 
de cobrament i de morositat mitjans del període, tal com s’ha exposat en l’apartat 2.1. 


•	 En el segon quadre es reflecteixen les dades comparatives dels cinquanta-tres ajunta
ments referides al 31 de desembre del 2011 i relatives als aspectes següents: els saldos 
pendents provinents dels capítols 1, 2 i 3 a què fa referencia l’estimació dels saldos de 
dubtós cobrament, l’estimació determinada per l’ajuntament corresponent, les dues 
estimacions efectuades per la Sindicatura –segons el grau de morositat mitjà del 
període 2007-2011 referit a l’ajuntament i segons l’escalat mitjà calculat d’acord amb la 
mitjana aritmètica dels cinquanta-tres ajuntaments– i les diferències existents respecte a 
l’estimació determinada per l’ajuntament, en termes absoluts i relatius. 


Així, un cop resumida la informació inclosa en l’annex 4.3, les diferències existents entre 
l’estimació efectuada per cada ajuntament (referida als saldos dels capítols 1, 2 i 3) i la 
calculada per la Sindicatura d’acord amb el grau de morositat mitjà del període 2007-2011 
de cada ajuntament, es poden visualitzar –en ordre decreixent segons la infravaloració i 
creixent segons la sobrevaloració relativa calculada– en el quadre següent: 
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Quadre 13. Estimació per als capítols 1, 2 i 3: dades comparatives amb la mitjana de l’ajuntament 


Número fix (a) / Ajuntament 


Saldos pendents 
de cobrament el 


31.12.2011 (b) 


Estimació 
efectuada per 


l’Ajuntament el 
31.12.2011 (c) 


Estimació efectuada 
per la Sindicatura 
(càlcul: mitjana de 


l’ajuntament) 


Diferència d’estimació 
(Ajuntament – Sindicatura) 


(infravaloració) / sobrevaloració 


Import Percentatge 
13 Mollet del Vallès 
37 Martorell 
7 Vilanova i la Geltrú 
19 Lloret de Mar 
24 El Vendrell 
21 Igualada 
18 Vic 
16 Figueres 
46 Castellar del Vallès 
38 Sant Andreu de la Barca 
23 Ripollet 
35 Premià de Mar 
1 Girona 
26 Montcada i Reixac 
20 Blanes 
49 Esparreguera 
36 Sant Vicenç dels Horts 
2 Cornellà de Llobregat 
6 Rubí 
14 Esplugues de Llobregat 
34 Sitges 
9 El Prat de Llobregat 
22 Vilafranca del Penedès 
3 Sant Cugat del Vallès 
5 Manresa 
43 Calafell 
44 Molins de Rei 
42 Valls 
25 Tortosa 
48 El Masnou 
12 Cerdanyola del Vallès 
39 Salou 
31 Barberà del Vallès 
29 Cambrils 
27 Sant Adrià de Besòs 
15 Gavà 
41 Santa Perpètua de Mogoda 
52 Amposta 
11 Granollers 
30 Sant Joan Despí 
53 Manlleu 
10 Castelldefels 
45 Olesa de Montserrat 
51 Sant Feliu de Guíxols 
17 Sant Feliu de Llobregat 
32 Salt 
8 Viladecans 
33 Sant Pere de Ribes 
47 Palafrugell 
4 Sant Boi de Llobregat 
28 Olot 
40 Pineda de Mar 
50 Vila-seca 


20.524.074,33 
5.158.891,41 


23.715.546,30 
13.972.314,37 
24.717.889,01 
6.557.739,94 
8.148.277,35 


14.166.497,13 
5.774.737,40 
3.095.512,80 
5.754.930,62 
3.276.116,24 


28.471.315,25 
12.562.833,86 
9.878.986,19 
3.663.279,88 
3.992.788,95 
9.080.335,38 


21.420.686,34 
7.151.921,83 
9.164.539,52 


11.309.660,61 
5.009.494,09 


15.407.226,72 
14.607.356,89 
13.052.783,92 


6.632.366,01 
6.675.428,24 
7.219.588,40 
3.817.966,92 


14.154.055,07 
11.465.609,20 


5.542.336,79 
8.279.279,61 
4.572.282,47 
8.769.335,64 
7.436.045,14 
8.132.376,85 


13.773.003,32 
2.540.028,47 
2.209.496,84 


11.604.630,38 
4.576.025,79 
7.254.910,89 
3.327.529,61
6.502.496,22 


10.932.189,40 
7.831.886,90 
5.847.520,72 


12.502.161,33 
3.471.221,39 
4.953.852,32 
5.106.310,97 


533.528,18 
197.123,26 


2.000.000,00
968.111,48 


2.015.833,88
468.913,66 
648.466,88 


1.451.814,91 
712.410,25
402.297,31


1.048.509,42 
687.449,38


7.182.900,26 
2.815.503,32
2.262.765,54 


777.466,65 
807.862,62


1.392.007,12
6.055.485,23 
1.953.216,20
2.544.682,96 
3.450.112,35
1.203.641,74
3.500.000,00
3.929.583,64 
3.959.152,77 
2.529.632,48
2.741.229,41 
3.313.483,78 
1.753.839,61
7.292.848,24
5.864.974,22 
1.546.468,93
2.862.601,56
1.230.360,61
2.884.584,84 
2.264.098,47
2.870.872,97 
6.280.430,91


527.909,53
655.377,28 


4.188.942,83
1.903.592,68
4.324.092,04


 1.112.729,37 
3.574.398,02
5.120.000,00
6.400.645,62
2.751.858,14
7.394.847,54
1.287.092,54
2.223.599,56
3.811.713,08


10.824.940,92
2.022.046,80


 14.429.087,20 
6.551.671,11


 13.520.644,24 
2.907.837,51
3.108.722,99
6.764.872,77


 2.597.105,27 
 1.209.872,91 


2.581.880,53
 1.544.431,24 


14.824.716,57
 5.768.804,78 


4.217.383,40
1.310.798,53


 1.360.892,35 
 2.340.898,73 


9.753.023,80
 3.020.087,49 


3.807.319,38
 5.045.097,78 
 1.753.055,83 
 5.086.719,86 


5.317.009,54
5.335.604,63


 3.368.343,85 
3.581.146,18
4.310.433,65


 2.248.828,67 
 9.310.015,60 


7.440.445,94
 1.958.127,72 
 3.575.368,20 
 1.522.182,09 


3.438.419,74
 2.661.201,35 


3.364.766,28
 7.170.002,96 
 579.943,99 


695.526,96 
 4.139.278,38 
 1.856.242,43 
 3.939.081,79 


956.779,76 
 3.071.908,78 
 4.337.713,25 
 5.226.763,91 
 1.931.514,17 
 5.143.959,60 
 890.626,14 
 1.488.537,24 
 2.352.880,96 


 (10.291.412,74) 
 (1.824.923,54) 


(12.429.087,20) 
 (5.583.559,63) 


(11.504.810,36) 
 (2.438.923,85) 
 (2.460.256,11) 
 (5.313.057,86) 


(1.884.695,02) 
(807.575,60)


 (1.533.371,11) 
(856.981,86) 


 (7.641.816,31) 
(2.953.301,46) 


 (1.954.617,86) 
 (533.331,88) 


(553.029,73) 
(948.891,61)


 (3.697.538,57) 
(1.066.871,29) 


 (1.262.636,42) 
(1.594.985,43) 


(549.414,09)
(1.586.719,86) 


 (1.387.425,90) 
 (1.376.451,86) 


(838.711,37) 
 (839.916,77) 
 (996.949,87) 


(494.989,06) 
(2.017.167,36) 


 (1.575.471,72) 
(411.658,79) 
(712.766,64) 
(291.821,48)


 (553.834,90) 
(397.102,88)


 (493.893,31) 
(889.572,05) 
(52.034,46) 
(40.149,68) 
49.664,45 
47.350,25 


385.010,25 
155.949,61 
502.489,24 
782.286,75 


1.173.881,71 
820.343,97 


2.250.887,94 
396.466,40 
735.062,32 


1.458.832,12 


(95,07) 
(90,25) 
(86,14) 
(85,22) 
(85,09) 
(83,87) 
(79,14) 
(78,54) 
(72,57) 
(66,75) 
(59,39) 
(55,49) 
(51,55) 
(51,19) 
(46,35) 
(40,69) 
(40,64) 
(40,54) 
(37,91) 
(35,33) 
(33,16) 
(31,61) 
(31,34) 
(31,19) 
(26,09) 
(25,80) 
(24,90) 
(23,45) 
(23,13) 
(22,01) 
(21,67) 
(21,17) 
(21,02) 
(19,94) 
(19,17) 
(16,11) 
(14,92) 
(14,68) 
(12,41) 


(8,97) 
(5,77) 
1,20 
2,55 
9,77 


16,30 
16,36 
18,03 
22,46 
42,47 
43,76 
44,52 
49,38 
62,00 


Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pels ajuntaments.

Notes: 

(a) 	 Número fix que es mostra en els diferents quadres d’aquest informe per poder identificar cada ajuntament. 
(b) Dades obtingudes de la Liquidació del pressupost inclosa en el Compte general de l’exercici 2011. 
(c) 	 Inclou tota mena d’estimació realitzada per l’ajuntament referida als saldos dels capítols 1, 2 i 3 (a un tant alçat, individualitzada i, si 


s’escau, genèrica). 
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D’una primera lectura de la informació reflectida en el quadre anterior es dedueix que, dels 
cinquanta-tres ajuntaments analitzats, quaranta-un van quantificar l’estimació corresponent 
al 31 de desembre del 2011 per sota de l’import que hauria resultat si l’haguessin quan
tificat d’acord amb el grau de morositat mitjà del període 2007-2011 referit a l’ajuntament. 


Per aprofundir en l’anàlisi comparativa, per als catorze ajuntaments en què la infravaloració 
de l’estimació supera el 50%, i també per als cinc ajuntaments en què es produeix una 
sobrevaloració de l’estimació per sobre d’un 40%, s’ha desglossat la diferència reflectida 
en el quadre anterior –en valors absoluts i relatius– entre la part que fa referència als 
saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3, llevat de multes, i la corresponent als saldos per 
multes de circulació, tal com es mostra en el quadre següent: 


Quadre 14. Desglossament de les diferències d’estimació més significatives respecte a la calculada per 
la Sindicatura a partir del grau de morositat mitjà del període 2007-2011 referit a l’ajuntament 


Número fix (a) / Ajuntament 


Diferència d’estimació 
(infravaloració) / sobrevaloració 


Capítols 1, 2 i 3 totals 


Diferència d’estimació 
(infravaloració) / sobrevaloració 
Capítols 1, 2 i 3, llevat de multes 


de circulació (b) 


Diferència d’estimació 
(infravaloració) / sobrevaloració 


Multes de circulació (b) 


Import Percentatge Import Percentatge Import Percentatge 


Ajuntaments amb un defecte 
d’estimació superior al 50%: 


13 Mollet del Vallès 


37 Martorell 


7 Vilanova i la Geltrú 


19 Lloret de Mar 


24 El Vendrell 


21 Igualada 


18 Vic 


16 Figueres 


46 Castellar del Vallès 


38 Sant Andreu de la Barca 


23 Ripollet 


35 Premià de Mar 


1 Girona 


26 Montcada i Reixac 


Ajuntaments amb un excés 
d’estimació superior al 40%: 


47 Palafrugell 


4 Sant Boi de Llobregat 


28 Olot 


40 Pineda de Mar 


50 Vila-seca 


(10.291.412,74) 


(1.824.923,54) 


(12.429.087,20) 


(5.583.559,63) 


(11.504.810,36) 


(2.438.923,85) 


(2.460.256,11) 


(5.313.057,86) 


(1.884.695,02) 


(807.575,60) 


(1.533.371,11) 


(856.981,86) 


(7.641.816,31) 


(2.953.301,46) 


820.343,97 


2.250.887,94 


396.466,40 


735.062,32 


1.458.832,12 


(95,07) 


(90,25) 


(86,14) 


(85,22) 


(85,09) 


(83,87) 


(79,14) 


(78,54) 


(72,57) 


(66,75) 


(59,39) 


(55,49) 


(51,55) 


(51,19) 


42,47 


43,76


44,52 


49,38 


62,00 


(8.658.106,83) 


(1.779.863,41) 


(10.090.052,41) 


(5.285.086,63) 


(11.317.788,62) 


(1.532.993,09) 


(2.460.256,11) 


(5.313.057,86) 


(1.567.469,58) 


(639.709,18) 


(830.311,90) 


(349.969,88) 


(7.240.215,84) 


(2.688.184,23) 


820.343,97 


 1.969.018,15 


417.710,69


677.440,40 


1.420.739,49


(c) (110,35) 


(90,19) 


(89,04) 


(86,00) 


(85,91) 


(78,74) 


(79,14) 


(78,54) 


(69,48) 


(65,45) 


(66,83) 


(39,84) 


(58,43) 


(49,24) 


42,47 


66,56 


48,22 


65,82 


64,30 


(1.633.305,91)


(45.060,13)


(2.339.034,79)


(298.473,00)


(187.021,74)


(905.930,76)


(d) 


(d) 


(317.225,44)


(167.866,42)


(703.059,21)


(507.011,98)


(401.600,47)


(265.117,23)


(d) 


281.869,78 


(21.244,29) 


57.621,92 


38.092,63 


(54,82) 


(92,65) 


(75,53) 


(73,52) 


(54,04) 


(94,27) 


(d) 


(d) 


(93,00) 


(72,22) 


(52,49) 


(76,13) 


(16,50) 


(85,70) 


(d) 


12,90 


(87,37) 


12,55 


26,61 


Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pels ajuntaments.

Notes: 

(a) Número fix que es mostra en els diferents quadres d’aquest informe per poder identificar cada ajuntament. 
(b) Vegeu les dades a partir de les quals s’han obtingut aquestes diferències en el segon dels quadres de l’annex 4.3 de l’ajuntament 


corresponent. 
(c) Respecte a l’estimació efectuada per l’Ajuntament de Mollet del Vallès (sobre una base de càlcul negativa), vegeu l’observació a de 


l’apartat 2.1.1. 
(d) Per a aquests ajuntaments no constaven saldos pendents de cobrament per multes de circulació atès que, com que tenen delegada la 


seva gestió (a més de la recaptació), comptabilitzen els drets per aquest concepte d’acord amb el seu cobrament. 


En el quadre següent es reflecteixen els percentatges de morositat aplicats i els quan
tificats d’acord amb el grau de morositat mitjà del període 2007-2011 dels catorze ajun
taments en què la infravaloració de l’estimació supera el 50%: 
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Quadre 15. Comparació dels percentatges de morositat aplicats pels ajuntaments amb una infravalora
ció de l’estimació respecte del respectiu grau de morositat mitjà superior a un 50% 


Ajuntament 


Escalat de morositat % (a) 


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


n-4 i ant. n-3 n-2 n-1 n n-4 i ant. n-3 n-2 n-1 n 


13 Mollet del Vallès 
Aplicat per l’Ajuntament (b) 
Segons el grau de morositat mitjà 


100 / 80 / 60 
95 


40 
89 


20 
80 


0 
48 


0 
30 


100 / 80 / 60 
100 


40 
86 


20 
76 


0 
65 


0 
75 


37 Martorell 
Aplicat per l’Ajuntament 
Segons el grau de morositat mitjà 


9 
84 


9 
84 


9 
88 


9 
37 


9 
10 


9 
96 


9 
96 


9 
88 


9 
87 


9 
16 


7 Vilanova i la Geltrú 
Aplicat per l’Ajuntament 
Segons el grau de morositat mitjà 


20 
94 


15 
84 


12 
73 


10 
51 


0 
16 


60 
95 


40 
88 


20 
78 


15 
66 


5 
51 


19 Lloret de Mar 
Aplicat per l’Ajuntament 
Segons el grau de morositat mitjà 


100 / 80 
93 


60 
81 


40 
76 


20 
51 


0 
14 


100 / 80 
94 


60 
87 


40 
78 


20 
74 


0 
36 


24 El Vendrell 
Aplicat per l’Ajuntament (b) 
Segons el grau de morositat mitjà 


Del 100 al 18 
87 


10 
81 


7 
81 


5 
60 


1 
29 


Del 100 al 18 
67 


40 
67 


35 
76 


35 
70 


25 
52 


21 Igualada 
Aplicat per l’Ajuntament 
Segons el grau de morositat mitjà 


100 
94 


100 
84 


0 
80 


0 
40 


0 
8 


100 
96 


100 
82 


0 
71 


0 
57 


0 
65 


18 Vic 
Aplicat per l’Ajuntament 
Segons el grau de morositat mitjà 


100 
25 


60 
30 


40 
38 


15 
56 


0 
19 (c) (c) (c) (c) (c) 


16 Figueres 
Aplicat per l’Ajuntament (b) 
Segons el grau de morositat mitjà 


Del 100 al 39 
95 


25 
92 


6 
86 


12 
34 


0 
20 (c) (c) (c) (c) (c) 


46 Castellar del Vallès 
Aplicat per l’Ajuntament (b) 
Segons el grau de morositat mitjà 


100 / 80 / 60 
89 


40 
83 


17 
82 


0 
31 


0 
16 


100 / 80 / 60 
96 


40 
90 


17 
81 


0 
52 


0 
45 


38 Sant Andreu de la Barca 
Aplicat per l’Ajuntament 
Segons el grau de morositat mitjà 


100 
87 


80 
87 


40 
73 


15 
39 


5 
9 


100 
78 


80 
70 


40 
68 


15 
64 


5 
66 


23 Ripollet 
Aplicat per l’Ajuntament 
Segons el grau de morositat mitjà 


77 
78 


39 
69 


22 
62 


11 
34 


0 
13 


70 
100 


70 
99 


70 
92 


70 
81 


0 
72 


35 Premià de Mar 
Aplicat per l’Ajuntament 
Segons el grau de morositat mitjà 


100 
86 


75 
72 


50 
77 


25 
46 


0 
6 


100 
84 


75 
73 


50 
65 


25 
64 


0 
69 


1 Girona 
Aplicat per l’Ajuntament 
Segons el grau de morositat mitjà 


50 / 20 
94 


20 
81 


20 
72 


10 
36 


0 
16 


100 
91 


100 
91 


100 
85 


100 
82 


0 
44 


26 Montcada i Reixac 
Aplicat per l’Ajuntament 
Segons el grau de morositat mitjà 


100 
96 


60 
89 


40 
76 


15 
28 


0 
25 


100 
100 


60 
99 


40 
100 


15 
98 


0 
47 


Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pels ajuntaments.

Notes: 

(a) Els percentatges de morositat aplicats pels ajuntaments i els obtinguts d’acord amb el grau de morositat mitjà de l’ajuntament (aquests 


últims arrodonits) s’han extret dels quadres tercer i quart de cada ajuntament inclosos en l’annex 4.2, 
(b) Per a aquests ajuntaments l’escalat de percentatges que aplica segons l’antiguitat dels deutes s’estén més enllà de l’exercici n-4. 
(c) No aplicable, atès que l’ajuntament comptabilitza els drets per multes de circulació d’acord amb el seu cobrament. 


Del quadre anterior es pot inferir que la infravaloració de l’import de l’estimació feta pels 
ajuntaments indicats està motivada, bàsicament, pel diferencial existent entre els dos 
escalats de percentatges de morositat, sobretot en els casos dels ajuntaments de Mollet 
del Vallès, Martorell, Vilanova i la Geltrú, el Vendrell, Igualada, Castellar del Vallès, Ripollet i 
Girona, i, en el cas de l’Ajuntament de Figueres, pel sistema emprat per fer l’estimació, tal 
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com ja s’ha exposat en l’observació c de l’apartat 2.1.1, on s’ha posat de manifest que els 
escalats aplicats per aquests ajuntaments no són raonables. 


En els casos dels ajuntaments de Lloret de Mar, Sant Andreu de la Barca i Premià de Mar, 
la causa de la infravaloració es pot atribuir, més que a l’escalat aplicat, als imports que per 
determinats conceptes l’ajuntament exclou de la base de càlcul per fer l’estimació, tal com 
ja s’ha exposat en l’observació a de l’apartat 2.1.1. 


En el quadre següent es mostren els percentatges de morositat aplicats i els quantificats 
d’acord amb el grau de morositat mitjà del període 2007-2011 dels ajuntaments en què 
l’excés d’estimació supera el 40%: 


Quadre 16. Comparació dels percentatges de morositat aplicats pels ajuntaments amb un excés d’esti
mació respecte del respectiu grau de morositat mitjà superior a un 40% 


Ajuntament 


Escalat de morositat % (a) 


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


n-4 i ant. n-3 n-2 n-1 n n-4 i ant. n-3 n-2 n-1 n 


47 Palafrugell 
Aplicat per l’Ajuntament 
Segons el grau de morositat mitjà 


100 
89 


100 
72 


75 
59 


50 
38 


25 
11 (b) (b) (b) (b) (b) 


4 Sant Boi de Llobregat 
Aplicat per l’Ajuntament 
Segons el grau de morositat mitjà 


100 
96 


80 
88 


40 
77 


15 
29 


5 
11 


100 
96 


97 
79 


96 
67 


80 
57 


51 
60 


28 Olot 
Aplicat per l’Ajuntament 
Segons el grau de morositat mitjà 


100 
78 


75 
77 


50 
64 


25 
32 


0 
9 


100 
15 


75 
43 


50 
44 


25 
32 


0 
26 


40 Pineda de Mar 
Aplicat per l’Ajuntament 
Segons el grau de morositat mitjà 


100 
58 


100 
61 


100 
62 


50 
27 


15 
12 


100 
97 


100 
81 


100 
76 


100 
71 


50 
65 


50 Vila-seca 
Aplicat per l’Ajuntament 
Segons el grau de morositat mitjà 


100 
90 


100 
86 


100 
79 


90 
56 


65 
9 


100 
78 


100 
82 


100 
85 


90 
65 


65 
51 


Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pels ajuntaments.

Notes: 

(a) Els percentatges de morositat aplicats pels ajuntaments i els obtinguts d’acord amb el grau de morositat mitjà de l’ajuntament (aquests 


últims arrodonits) s’han extret dels quadres tercer i quart de cada ajuntament inclosos en l’annex 4.2. 
(b) No aplicable, atès que l’ajuntament comptabilitza els drets per multes de circulació d’acord amb el seu cobrament. 


Com es pot apreciar en el quadre, tres dels cinc ajuntaments –Palafrugell, Pineda de Mar i 
Vila-seca– van aplicar un escalat més prudent que el que resulta d’acord amb el grau de 
morositat mitjà del període 2007-2011 de l’ajuntament. 


En canvi, en el cas de l’Ajuntament d’Olot l’excés està causat per l’import genèric afegit a 
l’estimació de l’exercici 2011 –d’un 40,27% respecte de l’inicialment calculat–, tal com 
s’indica en l’observació b de l’apartat 2.1.1, i en el cas de l’Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat, pel fet que, per a aproximadament un 50% dels saldos pendents, fa l’estimació 
de manera individualitzada i, en general, amb uns percentatges de morositat superiors als 
de l’escalat, tal com s’explica en el segon quadre inclòs en l’annex 4.2, referit a aquest 
ajuntament. 


Finalment, a efectes informatius, en el quadre següent es mostren, per ordre decreixent, 
les diferències existents entre l’estimació efectuada per cada ajuntament (referida als 
saldos dels capítols 1, 2 i 3) i la quantificada per la Sindicatura segons un mateix escalat: 
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l’escalat mitjà calculat d’acord amb la mitjana aritmètica dels escalats dels cinquanta-tres 
ajuntaments (vegeu el primer quadre de l’annex 4.3). 


Quadre 17. Estimació referida als saldos dels capítols 1, 2 i 3: dades comparatives amb la mitjana 
aritmètica dels 53 ajuntaments 


Número fix (a) / Ajuntament 


Saldos pendents 
de cobrament el 


31.12.2011 (b) 


Estimació 
efectuada per 


l’Ajuntament el 
31.12.2011 (c) 


Estimació efectuada 
per la Sindicatura 


(càlcul: mitjana 
aritmètica dels 53 


ajuntaments) 


Diferència d’estimació 
(Ajuntament – Sindicatura) 


(infravaloració) / sobrevaloració 


Import Percentatge 


13 Mollet del Vallès 
37 Martorell 
7 Vilanova i la Geltrú 
19 Lloret de Mar 
21 Igualada 
24 El Vendrell 
18 Vic 
16 Figueres 
46 Castellar del Vallès 
38 Sant Andreu de la Barca 
23 Ripollet 
35 Premià de Mar 
1 Girona 
2 Cornellà de Llobregat 
36 Sant Vicenç dels Horts 
49 Esparreguera 
26 Montcada i Reixac 
20 Blanes 
22 Vilafranca del Penedès 
3 Sant Cugat del Vallès 
14 Esplugues de Llobregat 
6 Rubí 
9 El Prat de Llobregat 
30 Sant Joan Despí 
31 Barberà del Vallès 
5 Manresa 
27 Sant Adrià de Besòs 
34 Sitges 
29 Cambrils 
43 Calafell 
44 Molins de Rei 
42 Valls 
53 Manlleu 
15 Gavà 
48 El Masnou 
41 Santa Perpètua de Mogoda 
25 Tortosa 
12 Cerdanyola del Vallès 
39 Salou 
11 Granollers 
10 Castelldefels 
52 Amposta 
17 Sant Feliu de Llobregat 
45 Olesa de Montserrat 
28 Olot 
51 Sant Feliu de Guíxols 
8 Viladecans 
40 Pineda de Mar 
32 Salt 
47 Palafrugell 
33 Sant Pere de Ribes 
4 Sant Boi de Llobregat 
50 Vila-seca 


20.524.074,33 
5.158.891,41 


23.715.546,30 
13.972.314,37 
6.557.739,94 


24.717.889,01 
8.148.277,35 


14.166.497,13 
5.774.737,40 
3.095.512,80 
5.754.930,62 
3.276.116,24 


28.471.315,25 
9.080.335,38 
3.992.788,95 
3.663.279,88 


12.562.833,86 
9.878.986,19 
5.009.494,09 


15.407.226,72 
7.151.921,83 


21.420.686,34 
11.309.660,61 
2.540.028,47 
5.542.336,79 


14.607.356,89 
4.572.282,47 
9.164.539,52 
8.279.279,61 


13.052.783,92 
6.632.366,01 
6.675.428,24 
2.209.496,84 
8.769.335,64 
3.817.966,92 
7.436.045,14 
7.219.588,40 


14.154.055,07 
11.465.609,20 
13.773.003,32 
11.604.630,38 
8.132.376,85 
3.327.529,61 
4.576.025,79 
3.471.221,39 
7.254.910,89 


10.932.189,40 
4.953.852,32 
6.502.496,22 
5.847.520,72 
7.831.886,90 


12.502.161,33 
5.106.310,97 


533.528,18 
197.123,26 


2.000.000,00
968.111,48 
468.913,66 


2.015.833,88
648.466,88 


1.451.814,91 
712.410,25
402.297,31


1.048.509,42 
687.449,38


7.182.900,26 
1.392.007,12


807.862,62
777.466,65 


2.815.503,32
2.262.765,54 
1.203.641,74
3.500.000,00
1.953.216,20
6.055.485,23 
3.450.112,35


527.909,53
1.546.468,93
3.929.583,64 
1.230.360,61
2.544.682,96 
2.862.601,56
3.959.152,77 
2.529.632,48
2.741.229,41 


655.377,28 
2.884.584,84 
1.753.839,61
2.264.098,47
3.313.483,78 
7.292.848,24
5.864.974,22 
6.280.430,91
4.188.942,83
2.870.872,97 
1.112.729,37
1.903.592,68
1.287.092,54
4.324.092,04
5.120.000,00
2.223.599,56
3.574.398,02
2.751.858,14
6.400.645,62
7.394.847,54
3.811.713,08


8.238.582,13
2.076.812,13


 13.345.178,82 
6.008.908,06
2.875.791,56


 10.643.301,86 
2.753.998,50
5.970.132,90


 2.577.095,87 
 1.246.339,55 


2.502.570,95
 1.540.130,75 


14.198.365,29
 2.667.759,90 
 1.478.492,70 


1.403.963,92
 5.080.604,25 


4.064.313,47
 2.127.086,57 
 5.791.733,81 
 3.190.530,78 


9.117.186,42
 5.038.327,48 
 755.581,52 
 2.113.610,79 


5.359.972,70
 1.627.008,13 


3.359.477,98
 3.724.634,51 


5.002.547,20
 3.149.930,73 


3.402.562,87
803.244,61


3.521.607,25
 2.103.455,89 
 2.655.579,14 


3.760.934,73
 8.247.363,49 


6.573.312,16
 6.895.335,53 
 4.569.140,03 


2.962.326,51
 1.144.895,36 
 1.859.149,34 
 1.113.793,76 
 3.607.077,19 
 4.212.728,19 
 1.804.262,17 
 2.846.332,48 
 2.136.154,49 
 4.797.081,92 
 5.373.226,91 
 2.215.311,13 


 (7.705.053,95)
 (1.879.688,87) 


(11.345.178,82)
 (5.040.796,58)
 (2.406.877,90) 


(8.627.467,98)
 (2.105.531,62) 
 (4.518.317,99)


(1.864.685,62)
(844.042,24)


 (1.454.061,53) 
(852.681,37) 


 (7.015.465,03) 
(1.275.752,78)


(670.630,08) 
 (626.497,27) 


(2.265.100,93)
 (1.801.547,93) 


(923.444,83)
(2.291.733,81)
(1.237.314,58)


 (3.061.701,19) 
(1.588.215,13)


(227.671,99) 
(567.141,86) 


 (1.430.389,06) 
(396.647,52)


 (814.795,02) 
(862.032,95) 


 (1.043.394,43)
(620.298,25) 


 (661.333,46) 
 (147.867,33) 
 (637.022,41) 


(349.616,28) 
(391.480,67)


 (447.450,95) 
(954.515,25)


 (708.337,94) 
(614.904,62) 
(380.197,20) 


 (91.453,54) 
(32.165,99) 
44.443,34 


173.298,78 
717.014,85 
907.271,81 
419.337,39 
728.065,54 
615.703,65 


1.603.563,70 
2.021.620,63 
1.596.401,95 


(93,52) 
(90,51) 
(85,01) 
(83,89) 
(83,69) 
(81,06) 
(76,45) 
(75,68) 
(72,36) 
(67,72) 
(58,10) 
(55,36) 
(49,41) 
(47,82) 
(45,36) 
(44,62) 
(44,58) 
(44,33) 
(43,41) 
(39,57) 
(38,78) 
(33,58) 
(31,52) 
(30,13) 
(26,83) 
(26,69) 
(24,38) 
(24,25) 
(23,14) 
(20,86) 
(19,69) 
(19,44) 
(18,41) 
(18,09) 
(16,62) 
(14,74) 
(11,90) 
(11,57) 
(10,78) 
(8,92) 
(8,32) 
(3,09) 
(2,81) 
2,39 


15,56 
19,88 
21,54 
23,24 
25,58 
28,82 
33,43 
37,62 
72,06 


Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pels ajuntaments.

Notes: 

(a) Número fix que es mostra en els diferents quadres d’aquest informe per poder identificar cada ajuntament. 
(b) Dades obtingudes de la Liquidació del pressupost inclosa en el Compte general de l’exercici 2011. 
(c) Inclou tota mena d’estimació realitzada per l’ajuntament referida als saldos dels capítols 1, 2 i 3 (a un tant alçat, individualitzada i, si 


s’escau, genèrica). 
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2.3.	 ESCALAT DE MOROSITAT PER A L’ESTIMACIÓ DELS SALDOS DE DUBTÓS 


COBRAMENT 


En l’any 1992 la Sindicatura va establir un sistema de càlcul –revisat en l’any 1998– per 
determinar la quantia dels drets pendents considerats de dubtós cobrament, atès que, 
com ja s’ha esmentat, la normativa només establia els elements a tenir en compte per 
calcular-la: l’antiguitat, l’import i la naturalesa dels deutes, els percentatges de recaptació 
tant en període voluntari com en via executiva, i altres criteris de valoració que, de manera 
ponderada, establís l’entitat local (article 103 del RPL). 


Aquest sistema –que va ser dissenyat en qualitat de mínims per donar un mateix trac
tament als ajuntaments i que, des d’aleshores, s’ha aplicat de manera homogènia en les 
fiscalitzacions municipals– consistia en la fixació sobre els deutes pressupostaris pro
vinents dels capítols 1, 2 i 3 dels percentatges de morositat següents: un 5%, un 15%, 
un 40%, un 80% i un 100%, per als saldos provinents dels exercicis n (exercici corrent), 
n-1, n-2, n-3 i n-4 i anteriors, respectivament, excepte per als saldos per multes de 
circulació, que s’aplicava un 90% independentment de l’exercici de què provingués el 
deute. 


El temps transcorregut des de la revisió del sistema esmentada, juntament amb les 
circumstàncies actuals amb relació a la morositat dels deutes, fan necessària una nova 
revisió de l’escalat de percentatges que la Sindicatura ha de considerar, en qualitat de 
mínims, en les properes fiscalitzacions. 


El nou escalat de percentatges que la Sindicatura estableix es fonamenta en el resultat 
obtingut sobre el grau de morositat mitjà de cada ajuntament referit al període 2007-2011 
calculat per als cinquanta-tres municipis amb una població d’entre 20.000 i 100.000 
habitants, ajuntaments fiscalitzats en aquest informe, juntament amb el calculat per als deu 
municipis amb una població superior a 100.000 habitants –ajuntaments que van ser 
objecte de fiscalització de l’informe 21/2014 Saldos de dubtós cobrament, corresponents al 
31 de desembre del 2011, en municipis de més de 100.000 habitants, aprovat el 9 de 
setembre del 2014. 


En el quadre següent es mostra un resum comparatiu dels escalats de percentatges de 
morositat mitjans obtinguts a partir de les anàlisis esmentades, l’escalat que resulta de fer 
la mitjana aritmètica de l’escalat mitjà del període 2007-2011 dels seixanta-tres municipis 
de Catalunya amb una població igual o superior a 20.000 habitants, l’escalat aplicat per la 
Sindicatura en les fiscalitzacions dels ajuntaments realitzades amb anterioritat a aquest 
informe i el nou escalat que s’aplicarà en les fiscalitzacions futures. 
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Quadre 18. Escalat que la Sindicatura aplicarà en qualitat de mínims 


Exercici de què prové 


Mitjana del grau de morositat mitjà dels ajuntaments referit 
al període 2007-2011 % 


Escalat segons la Sindicatura 
en qualitat de mínims % 


Municipis amb 
població superior 


a 100.000 h. (a) 
10 ajuntaments 


Municipis amb 
població d’entre 


20.000 i 
100.000 h. (b)


 53 ajuntaments 


Total municipis 
amb població 


igual o superior a 
20.000 h. (c) 


63 ajuntaments 


Establert 
en l’any 


1998 


Establert per a 
les fiscalitzacions 
a realitzar a partir 


de l’any 2014 


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


n-4 i anteriors 


n-3


n-2


n-1


n (exercici corrent) 


88,42 


84,71 


77,03 


44,38 


13,32 


84,29 


79,54 


74,31 


40,37 


13,34 


84,95 


80,36 


74,75 


41,00 


13,33 


100 


80 


40 


15 


5 


100 


90 


60 


30 


10 


Multes de circulació: 


n-4 i anteriors 


n-3


n-2


n-1


n (exercici corrent) 


81,14 


71,87 


68,76 


66,50 


55,59 


88,41 


83,66 


77,95 


68,07 


52,49 


86,99 


81,35 


76,15 


67,76 


53,10 


90 


90 


90 


90 


90 


100 


90 


60 


50 


50 


Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pels ajuntaments.

Notes:

(a) Dades extretes de l’anàlisi realitzada en l’informe 21/2014 Saldos de dubtós cobrament, corresponents al 31 de 


desembre del 2011, en municipis de més de 100.000 habitants. 
(b) Dades extretes del primer quadre de l’annex 4.3, anomenat Grau de morositat mitjà del període 2007-2011 dels 


cinquanta-tres ajuntaments. 
(c) Mitjana del grau de morositat mitjà dels seixanta-tres ajuntaments analitzats obtinguda a partir del grau de morositat 


mitjà del període 2007-2011 de cada ajuntament. 


Pel que fa al nou escalat establert per la Sindicatura com a un referent per a les fisca
litzacions futures, cal precisar que s’aplicarà només a la part de l’estimació dels saldos de 
dubtós cobrament referida als drets pressupostaris pendents provinents dels capítols 1, 2 i 
3, tributs i altres ingressos de dret públic i en qualitat de mínims, atès que són els 
ajuntaments els qui han d’establir el mètode de càlcul propi, d’acord amb la seva ex
periència de recaptació i amb les circumstàncies particulars dels seus drets pendents. 


En el quadre següent es mostra, per als saldos pendents de cobrament el 31 de desembre 
del 2011 provinents dels capítols 1, 2 i 3, l’estimació de dubtós cobrament que hauria 
resultat si l’ajuntament hagués aplicat els escalats de morositat següents: el calculat 
d’acord amb el grau de morositat mitjà del període 2007-2011 de l’ajuntament, l’establert 
per la Sindicatura per a les fiscalitzacions municipals des de l’any 1998 i l’establert per a 
les fiscalitzacions futures, ambdós en qualitat de mínims, així com les diferències que 
resulten de comparar l’estimació segons el grau de morositat mitjà amb les dues esti
macions fixades per la Sindicatura. 
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Quadre 19. Estimacions dels saldos de dubtós cobrament el 31 de desembre del 2011, referida a tributs 
i altres ingressos de dret públic, segons els diversos escalats 


Número fix (a) / Ajuntament 


Segons el grau de 
morositat mitjà del 


període 2007-2011 
de ajuntament 


Segons l’escalat establert per la 
Sindicatura l’any 1998 


Segons l’escalat establert per la 
Sindicatura l’any 2014 


Estimació Diferències Estimació Diferències 


1 Girona 
2 Cornellà de Llobregat 
3 Sant Cugat del Vallès 
4 Sant Boi de Llobregat 
5 Manresa 
6 Rubí 
7 Vilanova i la Geltrú 
8 Viladecans 
9 El Prat de Llobregat 
10 Castelldefels 
11 Granollers 
12 Cerdanyola del Vallès 
13 Mollet del Vallès 
14 Esplugues de Llobregat 
15 Gavà 
16 Figueres 
17 Sant Feliu de Llobregat 
18 Vic 
19 Lloret de Mar 
20 Blanes 
21 Igualada 
22 Vilafranca del Penedès 
23 Ripollet 
24 El Vendrell 
25 Tortosa 
26 Montcada i Reixac 
27 Sant Adrià de Besòs 
28 Olot 
29 Cambrils 
30 Sant Joan Despí 
31 Barberà del Vallès 
32 Salt 
33 Sant Pere de Ribes 
34 Sitges 
35 Premià de Mar 
36 Sant Vicenç dels Horts 
37 Martorell 
38 Sant Andreu de la Barca 
39 Salou 
40 Pineda de Mar 
41 Santa Perpètua de Mogoda 
42 Valls 
43 Calafell 
44 Molins de Rei 
45 Olesa de Montserrat 
46 Castellar del Vallès 
47 Palafrugell 
48 El Masnou 
49 Esparreguera 
50 Vila-seca 
51 Sant Feliu de Guíxols 
52 Amposta 
53 Manlleu 


14.824.716,57 
2.340.898,73 
5.086.719,86 
5.143.959,60 
5.317.009,54 
9.753.023,80 


14.429.087,20
4.337.713,25 
5.045.097,78 
4.139.278,38 
7.170.002,96 
9.310.015,60 


10.824.940,92 
3.020.087,49
3.438.419,74 
6.764.872,77 


956.779,76 
3.108.722,99 
6.551.671,11 
4.217.383,40 
2.907.837,51 
1.753.055,83 
2.581.880,53 


13.520.644,24 
4.310.433,65 
5.768.804,78 
1.522.182,09 


890.626,14
3.575.368,20 


579.943,99 
1.958.127,72 
3.071.908,78 
5.226.763,91 
3.807.319,38 
1.544.431,24 
1.360.892,35 
2.022.046,80 
1.209.872,91
7.440.445,94 
1.488.537,24 
2.661.201,35 
3.581.146,18 
5.335.604,63 
3.368.343,85 
1.856.242,43 
2.597.105,27 
1.931.514,17 
2.248.828,67 
1.310.798,53
2.352.880,96 
3.939.081,79 
3.364.766,28 


695.526,96


13.795.029,40 
1.392.007,12
3.656.391,14
5.320.425,64
3.741.218,41 
7.468.470,47 


 13.250.150,15 
2.802.142,35 
3.840.292,00
3.891.362,47
6.377.326,86
8.276.501,64
6.754.472,49


 2.414.237,15 
2.896.793,46 
4.505.624,83 


691.841,21
1.222.376,88 
4.634.775,72
2.539.184,94 
2.486.319,42
1.426.024,36
2.233.788,69
8.005.413,38 
3.276.608,38 
3.718.265,02


978.656,96
 664.437,91 


3.055.786,23 
359.072,52


1.312.611,40
1.939.725,99 
4.989.016,64
2.256.093,20 
1.576.634,14
1.207.584,04
1.768.070,09 


 874.893,50 
6.052.705,63 
1.210.486,54
1.712.257,80
3.097.802,58 
4.077.672,86 
2.529.833,52
1.621.679,48
2.054.415,71
1.316.346,68
1.753.839,61


 1.087.521,54 
1.729.650,46
3.223.018,72
2.132.269,87 


 595.644,46 


1.029.687,17
 948.891,61 
 1.430.328,73 
 (176.466,04) 


1.575.791,12
2.284.553,33
1.178.937,06
1.535.570,90


 1.204.805,78 
 247.915,92 
 792.676,10 
 1.033.513,96 
 4.070.468,43 


605.850,34
541.626,28


2.259.247,94
 264.938,55 


1.886.346,11
 1.916.895,38 


1.678.198,46
 421.518,10 
 327.031,47 
 348.091,84 


5.515.230,86
1.033.825,28


 2.050.539,76 
 543.525,12 


226.188,24
519.581,96


 220.871,48 
 645.516,33 


1.132.182,79
 237.747,28 


1.551.226,17
 (32.202,89) 
 153.308,31 


253.976,71
334.979,41 


1.387.740,31
 278.050,70 
 948.943,55 


483.343,60
1.257.931,77


 838.510,33 
 234.562,95 
 542.689,56 
 615.167,48 
 494.989,07 


223.276,99
 623.230,50 
 716.063,08 


1.232.496,41
99.882,50


 13.968.638,00 
2.191.595,94
5.124.622,54 
4.756.454,72 


 4.738.345,47 
 8.482.116,67 
 13.212.582,20 
 3.763.752,14 


4.274.356,45 
3.944.200,75
6.555.569,79
8.612.021,77 
7.513.619,92


 3.074.690,23 
 3.146.233,42 
 5.695.962,59 


994.020,17 
 2.141.702,81 


5.621.362,87 
 3.576.330,81 


2.479.182,15
1.936.632,17 
2.293.608,66


 9.996.104,13 
 3.739.286,54 


4.637.667,61
1.415.794,44


 941.571,95 
 3.597.341,27 


602.885,61 
1.862.332,91 


 2.583.740,43 
5.086.098,13


 3.075.605,98 
1.394.786,26 
1.292.270,87 


 2.063.799,82 
1.044.470,49 


 6.778.632,31 
1.442.761,40 
2.373.404,16


 3.363.476,69 
 4.816.278,06 


2.922.583,57
1.734.430,14
2.327.932,54
1.870.136,20 
2.096.817,02


 1.202.049,11 
2.105.052,40
3.663.364,81


 2.720.625,31 
 696.241,22 


856.078,57 
 149.302,78 


(b) (37.902,67) 
387.504,89 
578.664,07 


1.270.907,13 
1.216.505,00 


573.961,11 
770.741,33 


 195.077,64 
 614.433,17 


697.993,83 
 3.311.321,00 


(b) (54.602,74) 
292.186,32 


1.068.910,18 
(b) (37.240,41) 


967.020,19 
930.308,24 
641.052,60 


 428.655,37 
(b) (183.576,34) 


 288.271,87 
3.524.540,11 


571.147,11 
 1.131.137,17 
 106.387,64 


(b) (50.945,80) 
(b) (21.973,08) 
(b) (22.941,62) 


95.794,81 
488.168,35 


 140.665,79 
731.713,40 
149.644,99 


68.621,48 
(b) (41.753,01) 


165.402,42 
661.813,63 


45.775,85 
 287.797,20 


217.669,49 
519.326,56 


 445.760,28 
 121.812,29 
 269.172,72 


61.377,96 
 152.011,66 


108.749,41 
 247.828,55 
 275.716,98 


644.140,97 
(b) (714,26) 


Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pels ajuntaments.

Notes: 

(a) Número fix que es mostra en els diferents quadres d’aquest informe per poder identificar cada ajuntament. 
(b) Diferències negatives causades pel fet que l’escalat establert per la Sindicatura es fonamenta en la mitjana aritmètica del grau de 


morositat mitjà dels ajuntaments. 
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3. CONCLUSIONS 


L’examen dels criteris emprats pels ajuntaments per determinar l’import consignat en 
l’epígraf Saldos de dubtós cobrament del respectiu Estat del romanent de tresoreria 
corresponent al 31 de desembre del 2011, i en particular dels aplicats per fer l’estimació 
dels saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3, tributs i altres ingressos de dret públic –en què 
un sistema d’estimació global és més factible que l’estimació individualitzada– ha fet palès 
la diversitat dels criteris emprats durant el període 2007-2011. Tanmateix, s’aprecia certa 
tendència a aplicar l’escalat estàndard establert per la Sindicatura en l’any 1998 en qualitat 
de mínims. 


Així mateix, l’anàlisi comparativa realitzada ha posat de manifest que, dels cinquanta-tres 
ajuntaments analitzats, quaranta-un van quantificar l’estimació dels saldos de dubtós 
cobrament del 31 de desembre del 2011, en termes globals, per sota de l’import que 
hauria resultat si l’haguessin quantificat d’acord amb el grau de morositat mitjà del període 
2007-2011 referit a cada ajuntament –catorze d’ells amb una infravaloració superior a un 
50%, dels quals Mollet del Vallès i Martorell se situaven al capdavant, amb un 95,07% i un 
90,25%, respectivament (vegeu l’apartat 2.2). 


Dels dotze ajuntaments que van quantificar l’estimació per sobre de la que hauria resultat 
si l’haguessin calculat d’acord amb el mètode indicat, destaca l’Ajuntament de Vila-seca, 
amb una sobrevaloració d’un 62%. 


3.1. OBSERVACIONS 


Per quantificar l’estimació consignada en l’epígraf Saldos de dubtós cobrament de l’Estat 
del romanent de tresoreria al tancament de l’exercici cal que els ajuntaments tinguin 
presents i esmenin, si escau, i encara resta pendent de fer-ho, les observacions que tot 
seguit s’assenyalen: 


1) Aprovació dels criteris a emprar per quantificar l’estimació 


D’acord amb la normativa, el Ple de la corporació, a proposta de la Intervenció o de l’òrgan 
de l’entitat que tingui atribuïda la funció de comptabilitat, ha d’aprovar els criteris a emprar 
per quantificar els saldos de dubtós cobrament. 


Malgrat això, en vint-i-cinc dels cinquanta-tres municipis, el Ple de l’ajuntament respectiu 
no havia pres cap acord per a l’exercici 2011 –ni explícitament ni a través d’una regulació 
interna– mitjançant el qual s’haguessin aprovat els criteris esmentats (vegeu l’apartat 2). 
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2) Aplicació dels criteris aprovats pel Ple per quantificar l’estimació 


Tot i que per a l’exercici 2011 vint-i-vuit dels ajuntaments tenien aprovats formalment pel 
Ple uns criteris per quantificar els saldos de dubtós cobrament, en deu casos l’escalat de 
percentatges de morositat aplicat al tancament del 2011 no va coincidir amb el formalment 
establert en les respectives Bases d’execució del pressupost d’aquell exercici –Cerdanyola 
del Vallès, Esplugues de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Vic, Tortosa, Cambrils, Olesa 
de Montserrat, Castellar del Vallès, el Masnou i Sant Feliu de Guíxols– (vegeu l’apartat 
2.1.1.d). 


Cal matisar, però, que en tres casos aquest fet està causat per la falta de concreció i de 
claredat en la formulació dels criteris fixats en les Bases d’execució, ja que en els 
ajuntaments de Tortosa i de Sant Feliu de Guíxols l’escalat de morositat a aplicar s’es
tableix en qualitat de mínims, i que en el cas de l’Ajuntament de Vic hi ha una incon
gruència en la definició del percentatge a aplicar als saldos provinents de l’exercici 
corrent. 


Així mateix, en els casos de Sant Feliu de Llobregat, Castellar del Vallès i el Masnou, la 
raonabilitat de l’escalat fixat en les Bases d’execució era qüestionable, la qual cosa 
explicaria l’aplicació d’uns escalats diferents que, per als dos primers casos, es podrien 
considerar en certa mesura més raonables i que en el cas de l’Ajuntament del Masnou 
l’escalat aplicat va ser l’estàndard establert per la Sindicatura en qualitat de mínims per a 
les fiscalitzacions municipals des de l’any 1998.6 


3) Raonabilitat dels criteris emprats per quantificar l’estimació 


En l’estimació corresponent al 31 de desembre del 2011 dels saldos de dubtós cobrament 
referits a tributs i altres ingressos de dret públic, alguns ajuntaments van emprar uns 
criteris que no són suficientment raonables, tal com s’explica a continuació: 


•	 En l’estimació dels saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3, onze ajuntaments –Manresa, 
Vilanova i la Geltrú, Mollet del Vallès, Esplugues de Llobregat, Figueres, Lloret de Mar, 
Blanes, Premià de Mar, Sant Andreu de la Barca, Calafell i Vila-seca– no van incloure en 
la base de càlcul la totalitat dels saldos pendents que constaven en la Liquidació del 
pressupost, sinó que van excloure determinats conceptes que també s’haurien d’haver 
considerat (vegeu l’apartat 2.1.1.a). 


•	 L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès no va calcular l’estimació d’acord amb les pautes 
que estableix la normativa, sinó que en tots els exercicis del període analitzat va fer una 


6. Paràgraf modificat a conseqüència de les al·legacions presentades per l’Ajuntament del Masnou. 
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estimació global i genèrica no determinada per cap mètode relacionat amb la morositat 
(vegeu l’apartat 2.1.1.b). 


•	 Els ajuntaments de Viladecans, Olot i Salt van afegir a l’estimació calculada mitjançant 
l’aplicació d’un escalat de percentatges i també de manera individualitzada, unes 
quantitats genèriques d’import relativament significatiu, amb la qual cosa es va des
virtuar totalment l’estimació inicialment calculada d’acord amb criteris acceptables 
(vegeu l’apartat 2.1.1.b). 


•	 El sistema emprat per l’Ajuntament de Figueres, aprovat pel Ple l’any 1995, no es basa 
en l’aplicació d’uns percentatges a un tant alçat sobre els deutes pendents, sinó que a 
partir d’una estructura percentual del deute prefixada, quantifica l’estimació per les 
diferències de signe positiu que poden resultar de comparar els saldos pendents al 
tancament de l’exercici segons la seva antiguitat, amb els imports teòrics que, en valors 
absoluts i d’acord amb l’estructura indicada, es repartiria aquest deute. Per tant, no està 
basat en comportaments de morositat reals i actuals (vegeu l’apartat 2.1.1.c). 


•	 En onze dels ajuntaments –Girona, Vilanova i la Geltrú, Granollers, Mollet del Vallès, 
Gavà, Igualada, Ripollet, el Vendrell, Sitges, Martorell i Castellar del Vallès– els per
centatges de morositat aplicats eren excessivament baixos en relació amb l’antiguitat 
dels deutes. Així mateix, l’Ajuntament de Viladecans, tot i tenir saldos pendents en 
concepte de multes de circulació, mai no va fer cap estimació de dubtós cobrament per 
a aquests deutes (vegeu l’apartat 2.1.1.c). 


4) Aplicació uniforme dels criteris emprats per quantificar l’estimació 


En l’estimació dels saldos de dubtós cobrament realitzada durant el període 2007-2011 
alguns ajuntaments no van respectar el principi comptable d’uniformitat, atès que, tal com 
ja s’ha esmentat, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès va fer una estimació global i 
genèrica, l’import de la qual va ser diferent en cada exercici, tant en termes absoluts com 
en termes relatius respecte dels saldos pendents de cobrament. 


Així mateix, el fet que els ajuntaments de Viladecans, Olot i Salt, a l’estimació calculada 
inicialment mitjançant un escalat de percentatges i també individualment, afegissin unes 
quantitats genèriques no determinades per cap mètode relacionat amb la morositat, va 
trencar la uniformitat de criteris entre exercicis. 


D’altra banda, l’Ajuntament de Martorell no ha pogut facilitar la informació relativa al càlcul 
de l’estimació referida als exercicis 2007 i 2008 (vegeu l’apartat 2.1.a) i, per tant, per a 
aquests exercicis no s’ha pogut analitzar aquesta qüestió. Tanmateix, la informació reflec
tida en el tercer dels quadres de l’annex 4.2, referit a aquest ajuntament, posa en evidència 
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la falta d’uniformitat en els percentatges de morositat aplicats en els exercicis següents 
(independentment de la seva raonabilitat). 


Cal assenyalar que l’aplicació del principi comptable d’uniformitat garanteix la compara
bilitat de les dades entre exercicis fins que les circumstàncies canviïn de manera que 
s’imposi la necessitat d’adoptar uns altres criteris. 


5) Aspectes comptables 


En l’estimació dels saldos de dubtós cobrament els ajuntaments següents van incloure 
determinats imports per conceptes que, per la seva naturalesa, no haurien d’haver-se 
tingut en compte (vegeu l’apartat 2.1.b). 


•	 Manresa va considerar en l’estimació de tots els exercicis del període 2007-2011 els 
saldos pendents en concepte de recàrrec provincial de l’IAE, inclòs en el compte 
Recursos administrats per compte d’altres ens públics, el qual no forma part dels saldos 
deutors inclosos en l’Estat del romanent de tresoreria. 


•	 Esparreguera va incloure en l’estimació del 2011 el saldo d’un compte no pressupostari 
de caràcter creditor inclòs en el compte Cobraments pendents d’aplicació, el qual, atès 
el seu caràcter creditor, tampoc no s’hauria d’haver considerat. 


•	 Sant Pere de Ribes va incloure en l’estimació dels exercicis 2008 i 2009 una quantitat 
referida a un compromís d’ingrés i, per tant, que no feia referència a cap saldo pendent 
de cobrament. 


Així mateix, en l’estimació referida a l’exercici 2011 els ajuntaments de Gavà, el Vendrell i 
Cambrils van fer el càlcul d’acord amb unes dades que encara no eren definitives, amb la 
qual cosa van incloure en la base de l’estimació determinats drets ja cobrats o donats de 
baixa al tancament de l’exercici, o bé, no van incloure determinats drets que es van 
reconèixer també al tancament de l’exercici (vegeu l’apartat 2.1.c). 


D’altra banda, encara que la verificació de l’adequació dels criteris emprats pels ajun
taments per reconèixer els drets no forma part de l’objecte d’aquest treball, en l’anàlisi rea
litzada s’ha posat de manifest el següent: 


•	 Comptabilització dels drets pels deutes ajornats o fraccionats 


Llevat de l’Ajuntament de Girona, la resta dels ajuntaments analitzats no comptabilitzen 
els deutes ajornats o fraccionats d’acord amb el que estableix la ICAL, amb la qual cosa 
els drets pressupostaris pendents de cobrament –base de l’estimació dels saldos de 
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dubtós cobrament– inclouen indegudament, en el cas d’haver-n’hi, la part d’aquests 
deutes encara no vençuda (vegeu l’apartat 2.1.1). 


• Comptabilització dels drets en concepte de multes de circulació 


Encara que la gestió i la liquidació de les multes de circulació la faci l’ajuntament, tant 
l’Ajuntament de Blanes com el del Masnou reconeixen els drets per aquest concepte 
d’acord amb el seu cobrament, en lloc de fer-ho en el moment de la seva liquidació 
(vegeu l’apartat 2.1.1.f). 


• Comptabilització a partir de previsions 


En els comptes de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès dels exercicis 2010 i 2011 
constava indegudament, dins el capítol 5, un saldo pendent de cobrament d’import 
significatiu, el qual feia referència a una previsió d’ingressos pel cànon a percebre d’una 
empresa municipal, un cop aquesta empresa hagués adjudicat la concessió de l’explo
tació de dos centres comercials. El reconeixement d’aquest dret en la Liquidació del 
pressupost de l’exercici 2010 va ser improcedent pel fet de no existir cap dret real 
exigible (vegeu l’apartat 2.1.2). 


6) Aspectes de legalitat 


En l’exercici 2011 l’Ajuntament de Figueres, en virtut d’un contracte administratiu formalitzat 
el 21 de desembre del 2010 –i anteriorment d’acord amb un altre contracte formalitzat l’any 
2006 amb una altra empresa– va efectuar la gestió i la recaptació de les multes de 
circulació mitjançant la col·laboració d’una empresa privada externa (vegeu l’apartat 1.2.2). 


Cal fer constar que la delegació de la gestió i la recaptació en favor d’una empresa externa 
vulnera la normativa vigent, atès que, segons aquesta normativa i la jurisprudència desen
volupada respecte a aquest tema, es prohibeix expressament la gestió indirecta del servei 
de recaptació –per tractar-se d’un servei públic que implica exercici d’autoritat–, llevat de 
les delegacions de l’entitat local a favor de les entitats locals d’àmbit superior o a favor de 
la respectiva comunitat autònoma. 


3.2. RECOMANACIONS 


En el decurs del treball s’han observat diversos aspectes amb relació a la quantificació de 
l’estimació dels saldos de dubtós cobrament realitzada pels ajuntaments que presentaven 
deficiències o que eren susceptibles de millora. 
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Caldria, per tant, en la mesura que no hagi esta ja realitzada, fer una revisió dels criteris 
aplicats, tant des del punt de vista d’una millor adequació a la normativa com de la 
correcta gestió de la informació comptable. Per tant, en aquest sentit, convindria prendre, 
entre altres, les mesures següents: 


1) Formalització dels criteris establerts per quantificar l’estimació 


Dels ajuntaments analitzats només vint-i-sis tenien aprovats uns criteris per quantificar 
l’estimació dels saldos de dubtós cobrament a través de la seva inclusió en les Bases 
d’execució del pressupost de l’exercici (vegeu el començament de l’apartat 2). 


Cal indicar, però, que tot i que és el Ple qui aprova les Bases d’execució –que formen part 
integrant del pressupost general–, aquesta reglamentació és de vigència anual i està 
prevista, bàsicament, per adaptar les disposicions generals en matèria pressupostària a 
l’organització i circumstàncies de l’entitat. 


Seria més adequat que, per la seva vocació d’uniformitat en el temps, el mètode i els 
criteris a emprar per quantificar els saldos de dubtós cobrament s’aprovessin mitjançant un 
acord explícit del Ple de la corporació. 


Així mateix, la formulació d’aquests criteris hauria de plasmar-se amb la concreció i la 
claredat suficient com perquè, en la seva aplicació, no s’admetessin interpretacions 
diferents. 


2) Escalat de percentatges de morositat per als saldos pendents per multes de 
circulació 


En l’estimació dels saldos de dubtós cobrament corresponent al 31 de desembre del 2011, 
dels trenta-sis ajuntaments que van fer estimació per als saldos pendents per multes de 
circulació, divuit la van quantificar mitjançant l’aplicació del mateix escalat de percentatges 
de morositat que l’aplicat a la resta dels saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3. Els divuit 
ajuntaments restants van aplicar un escalat diferenciat –aplicat també, en alguns casos, als 
saldos pendents per altres tipus de multes (urbanístiques, tributàries, etc.). 


Cal fer constar que els procediments de gestió, liquidació i recaptació de les multes de 
circulació difereixen en diversos aspectes dels aplicables a la resta d’ingressos de dret 
públic, la qual cosa, en incidir sobre el comportament de la recaptació, aconsella que 
l’escalat de percentatges de morositat a aplicar als saldos per multes de circulació sigui 
propi i diferenciat de l’aplicable a la resta dels saldos a cobrar, si més no pel que fa als 
saldos pendents provinents dels exercicis més recents. 
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3) Estimació relativa als saldos de deutors provinents d’operacions no 
pressupostàries 


El 31 de desembre del 2011 només un dels ajuntaments analitzats va fer una estimació de 
dubtós cobrament per determinats saldos provinents d’operacions no pressupostàries. 


Cal indicar que l’estimació dels saldos de dubtós cobrament relativa a l’epígraf Deutors 
d’operacions no pressupostàries, pot ser necessària o no, depenent de la naturalesa de les 
operacions a què fa referència cada saldo. En el cas de ser necessària, l’estimació s’hauria 
de determinar, en general, de manera individualitzada, llevat de la referida als saldos de 
deutors per IVA, per a la qual s’hauria d’emprar el mateix criteri que l’aplicat per als deutes 
pressupostaris pendents de cobrament per les operacions realitzades amb IVA repercutit. 


4) Drets pendents de cobrament per determinats conceptes 


El 31 de desembre del 2011 trenta-dos dels ajuntaments analitzats van fer estimació de 
dubtós cobrament per determinats saldos pendents en concepte de transferències o 
subvencions –corrents i/o de capital i tant de l’exercici corrent com d’exercicis tancats– 
(vegeu l’apartat 2.1.2). 


Cal assenyalar, però, que abans d’aplicar qualsevol mètode d’estimació per a aquests 
saldos caldria analitzar si el criteri de reconeixement emprat va ser l’adequat, en particular 
el corresponent a subvencions concedides per les administracions públiques, atès que, 
d’acord amb la ICAL, els drets per transferències o subvencions s’han de reconèixer, en 
general, quan s’hagi fet efectiu el cobrament –o bé abans, si l’ens beneficiari coneix amb 
certesa que l’ens concedent ha dictat l’acte de reconeixement de l’obligació 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. 


Aquesta recomanació es fa extensible a la resta dels saldos pendents, en el sentit que, 
amb caràcter previ a l’estimació dels de dubtós cobrament, s’hauria de verificar la correcta 
comptabilització pressupostària dels drets, de manera que tots els saldos pendents de 
cobrament corresponguessin a drets reals, vençuts i exigibles.  


5) Escalat de morositat estàndard de la Sindicatura per a l’estimació dels saldos de 
dubtós cobrament 


Com ja s’ha esmentat en reiterades ocasions al llarg d’aquest informe, l’ajuntament és qui 
ha d’establir –i el seu Ple aprovar– el mètode a emprar per quantificar l’estimació dels 
saldos de dubtós cobrament, tenint en compte l’antiguitat, l’import i la naturalesa dels 
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deutes; els percentatges de recaptació obtinguts tant en període voluntari com en via 
executiva, i altres criteris de valoració que, de manera ponderada, pugui establir. 


Aquest treball de fiscalització ha posat de manifest que no tots els ajuntaments analitzats 
van quantificar l’estimació esmentada d’acord amb un mètode raonable fonamentat en una 
anàlisi que tingués en compte els elements indicats, la qual cosa incideix sobre la rao
nabilitat de l’import consignat en l’epígraf Saldos de dubtós cobrament de l’Estat del ro
manent de tresoreria al tancament de l’exercici i, per tant, en l’import del Romanent de 
tresoreria per a despeses generals. 


Per aquest motiu, quan l’ajuntament no hagi establert un sistema per quantificar l’estimació 
basant-se en els elements assenyalats o bé, si l’ha establert, quan es consideri que el 
sistema de càlcul no és raonable, la Sindicatura aplicarà –en qualitat de mínims i amb la 
finalitat de donar un mateix tractament als ajuntaments en les fiscalitzacions futures–, 
l’escalat de percentatges de morositat per a l’estimació dels saldos de dubtós cobrament 
següent (vegeu l’anàlisi en l’apartat 2.3): 


Quadre 20. 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 


n-3 


n-2 


n-1 


n (exercici corrent) 


100 


90 


60 


30 


10 


Multes de circulació: 


n-4 i anteriors 


n-3 


n-2 


n-1 


n (exercici corrent) 


100 


90 


60 


50 


50 


Font: Elaboració pròpia. 


Cal tenir en compte, però, que aquest escalat s’estableix per obtenir, als efectes de les 
fiscalitzacions municipals, l’import mínim que hauria de constar en l’epígraf Saldos de 
dubtós cobrament de l’Estat del romanent de tresoreria i que és l’ajuntament qui té la 
responsabilitat d’establir el mètode de càlcul propi, d’acord amb la seva experiència de 
recaptació i amb les circumstàncies particulars dels seus drets pendents de cobrament, 
sempre que siguin líquids, exigibles i vençuts. 


La Sindicatura recomana a aquells ajuntaments que no hagin establert encara el seu propi 
mètode de càlcul que utilitzin, transitòriament, els percentatges que resulten d’aquest 
treball. 
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4. ANNEXOS 


4.1. DELEGACIÓ DE LA GESTIÓ I/O RECAPTACIÓ DELS TRIBUTS I ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC


Quadre 21. Gestió i/o recaptació delegada
Número fix * / Ajuntament Gestió i recaptació Recaptació en voluntària i en executiva Recaptació en executiva


A través de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona: 


2 Cornellà de Llobregat Multes de circulació, IVTM i algunes taxes La majoria de la resta dels tributs i altres ingressos de dret públic 


3 Sant Cugat del Vallès Multes de circulació, tots els impostos municipals i
algunes taxes 


La majoria de la resta dels tributs i altres ingressos de dret públic 


4 Sant Boi de Llobregat Multes de circulació, IAE, IVTM i algunes taxes La majoria de la resta dels tributs i altres ingressos de dret públic 


6 Rubí Multes de circulació i la majoria dels tributs i altres 
ingressos de dret públic 


Pràcticament la resta dels tributs i altres ingressos de dret públic 


7 Vilanova i la Geltrú Multes de circulació, IVTM i algunes taxes La majoria de la resta dels tributs i altres ingressos de dret públic 


8 Viladecans Multes de circulació, IAE i IVTM La majoria de la resta dels tributs i altres ingressos de dret públic


9 El Prat de Llobregat Multes de circulació, IAE i algunes taxes La resta dels impostos municipals i algunes taxes La majoria dels altres tributs i altres ingressos de dret públic 


10 Castelldefels Multes de circulació, IAE i algunes taxes Pràcticament la resta dels tributs i altres ingressos de dret públic


12 Cerdanyola del Vallès Multes de circulació, impostos municipals i la
majoria de la resta dels tributs i altres ingressos de 
dret públic 


 Contribucions especials 


13 Mollet del Vallès Multes de circulació, IAE i IVTM IBI La majoria de la resta dels tributs i altres ingressos de dret públic


14 Esplugues de Llobregat Multes de circulació i tots els impostos municipals La majoria de la resta dels tributs i altres ingressos de dret públic Contribucions especials i Quotes urbanístiques 


15 Gavà Multes de circulació, IAE, IVTM, ICIO i algunes 
taxes 


La majoria de la resta dels tributs i altres ingressos de dret públic 


17 Sant Feliu de Llobregat Multes de circulació, tots els impostos municipals 
llevat de l’ICIO i algunes taxes 


ICIO, Contribucions especials i Quotes urbanístiques La majoria de la resta dels tributs i altres ingressos de dret públic 


18 Vic Multes de circulació, tots els impostos municipals
llevat de l’ICIO i algunes taxes 


Pràcticament la resta dels tributs i altres ingressos de dret públic 


21 Igualada Multes de circulació, IAE, IVTM i algunes taxes IBI, Contribucions especials i algunes taxes La majoria de la resta dels tributs i altres ingressos de dret públic 


22 Vilafranca del Penedès Multes de circulació i pràcticament tots els tributs i
altres ingressos de dret públic 


Contribucions especials i Quotes urbanístiques 


23 Ripollet Multes de circulació, tots els impostos municipals
llevat de l’ICIO i algunes taxes 


La majoria de la resta dels tributs i altres ingressos de dret públic 


26 Montcada i Reixac La majoria dels tributs i altres ingressos de dret públic llevat de les 
Multes de circulació


27 Sant Adrià de Besòs Multes de circulació IVTM i Quotes urbanístiques La majoria de la resta dels tributs i altres ingressos de dret públic 


30 Sant Joan Despí Multes de circulació, tots els impostos municipals 
llevat de l’ICIO i algunes taxes 


Pràcticament la resta dels tributs i altres ingressos de dret públic 


31 Barberà del Vallès Multes de circulació, tots els impostos municipals i
algunes taxes 


Pràcticament la resta dels tributs i altres ingressos de dret públic 


33 Sant Pere de Ribes Multes de circulació, tots els impostos municipals 
llevat de l’ICIO i algunes taxes 


La majoria de la resta dels tributs i altres ingressos de dret públic 


34 Sitges Multes de circulació, tots els impostos municipals 
llevat de l’ICIO i algunes taxes 


La majoria de la resta dels tributs i altres ingressos de dret públic 
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Número fix * / Ajuntament Gestió i recaptació Recaptació en voluntària i en executiva Recaptació en executiva


35 Premià de Mar Multes de circulació i la majoria dels tributs i altres 
ingressos de dret públic 


Contribucions especials i Quotes urbanístiques 


36 Sant Vicenç dels Horts Multes de circulació, tots els impostos municipals 
llevat de l’ICIO i algunes taxes 


Pràcticament la resta dels tributs i altres ingressos de dret públic ICIO i Llicències urbanístiques 


38 Sant Andreu de la Barca Multes de circulació, IBI, IAE, IVTM i algunes taxes Algunes taxes La majoria de la resta dels tributs i altres ingressos de dret públic 


40 Pineda de Mar Multes de circulació, tots els impostos municipals 
llevat de l’ICIO i algunes taxes 


La majoria de la resta dels tributs i altres ingressos de dret públic 


41 Sta. Perpètua de Mogoda Multes de circulació Resta dels tributs i altres ingressos de dret públic 


44 Molins de Rei Multes de circulació, tots els impostos municipals 
llevat de l’ICIO i algunes taxes 


La majoria de la resta dels tributs i altres ingressos de dret públic 


45 Olesa de Montserrat Multes de circulació, tots els impostos municipals i
algunes taxes 


La majoria de la resta dels tributs i altres ingressos de dret públic 


46 Castellar del Vallès Multes de circulació, tots els impostos municipals i
algunes taxes 


La majoria de la resta dels tributs i altres ingressos de dret públic 


49 Esparreguera Multes de circulació, tots els impostos municipals i
algunes taxes 


La majoria de la resta dels tributs i altres ingressos de dret públic 


53 Manlleu Multes de circulació, tots els impostos municipals 
llevat de l’ICIO i algunes taxes 


La majoria de la resta dels tributs i altres ingressos de dret públic 


A través de l’organisme de la Diputació de Tarragona BASE: 


24 El Vendrell Multes de circulació i IAE IBI, IVTM i algunes taxes La majoria de la resta dels tributs i altres ingressos de dret públic 


25 Tortosa Multes de circulació, IBI, IAE i IVTM Algunes taxes i altres ingressos de dret públic La majoria de la resta dels tributs i altres ingressos de dret públic 


29 Cambrils Multes de circulació


39 Salou Multes de circulació


42 Valls IAE IBI i algunes taxes Multes de circulació i la majoria de la resta dels tributs i altres
ingressos de dret públic 


43 Calafell Multes de circulació, IAE i ICIO 
7 IBI, IVTM i algunes taxes Algunes taxes 


50 Vila-seca Multes de circulació, IBI, IAE i IVTM Algunes taxes 


52 Amposta Multes de circulació, IBI i IAE IVTM i algunes taxes 
A través de l’organisme de la Diputació de Girona XALOC: 


20 Blanes Multes de circulació i tots els tributs i altres ingressos de dret públic


32 Salt Multes de circulació Tots els tributs i altres ingressos de dret públic 


47 Palafrugell Multes de circulació i Taxa domini públic com
panyies explotadores 


51 Sant Feliu de Guíxols Taxa domini públic companyies explotadores 
A través del Consell Comarcal de la Selva: 


19 Lloret de Mar Multes de circulació i tots els tributs i altres ingressos de dret públic 
A través del Consell Comarcal del Baix Empordà: 


51 Sant Feliu de Guíxols Multes de circulació


Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pels ajuntaments. 
* Número fix que es mostra en els diferents quadres d’aquest informe per poder identificar cada ajuntament. 


7. Impost inclòs com a conseqüència de les al·legacions presentades per l’Ajuntament de Calafell. 
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4.2. DESGLOSSAMENT DE L’ESTIMACIÓ CALCULADA PELS AJUNTAMENTS 


4.2.1.	 Ajuntament de Girona 


Quadre 22. Ajuntament de Girona: desglossament de l’estimació dels saldos de dubtós cobrament 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos deutors inclosos en el Romanent de 
tresoreria: 


Provinents dels capítols 1, 2 i 3 22.758.179,73 30.858.132,35 29.624.538,10 28.543.879,22 28.471.315,25 


Provinents d’altres capítols 16.066.626,63 21.066.256,25 32.145.280,72 28.347.544,12 23.621.150,98 


Saldos pressupostaris pendents de cobrament 38.824.806,36 51.924.388,60 61.769.818,82 56.891.423,34 52.092.466,23 


Saldos deutors d’operacions no pressupost. 25.624,87 30.006,85 39.048,80 51.320,18 387.592,58 


Total saldos deutors inclosos en el Romanent 
de tresoreria 38.850.431,23 51.954.395,45 61.808.867,62 56.942.743,52 52.480.058,81 


Estimació dels saldos de dubtós cobrament: 


Dels saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 3.254.183,47 3.237.012,50 4.593.304,78 4.399.214,54 7.182.900,26 


Dels saldos provinents d’altres capítols 1.061.880,34 1.152.948,51 483.325,16 1.083.874,84 2.032.077,20 


Dels saldos deutors d’operacions no pressup. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Altres * 4.415,15 0,00 0,00 0,00 0,00 


Saldos de dubtós cobrament inclosos en el 
Romanent de tresoreria 4.320.478,96 4.389.961,01 5.076.629,94 5.483.089,38 9.214.977,46 


Imports en euros. 

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

* Per diferències no identificades. Imports no significatius. 


Quadre 23. Ajuntament de Girona: estimació calculada per als saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos base de càlcul: 


Saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 (a) 22.758.179,73 30.858.132,35 29.624.538,10 28.543.879,22 28.471.315,25 


(menys) / més: (b) 


Conceptes pressupostaris 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total base de càlcul per als saldos provinents 
dels capítols 1, 2 i 3 22.758.179,73 30.858.132,35 29.624.538,10 28.543.879,22 28.471.315,25 


Desglossament de les bases de càlcul: (c) 


Base: tributs i altres ingressos llevat de multes 18.141.569,22 26.645.939,22 20.767.325,17 25.293.577,14 22.873.807,68 


Base: multes de circulació 1.967.386,25 2.287.473,19 2.371.100,98 2.818.185,71 4.607.468,20 


Base: altres multes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Base: saldos amb estim. individualitzada 2.649.224,26 1.924.719,94 6.486.111,95 432.116,37 990.039,37 


Estimació saldos de dubtós cobrament: 


Tributs i altres ingressos llevat de multes 2.779.781,02 2.938.078,07 3.362.372,14 3.484.174,13 4.160.024,73 


Multes de circulació 247.399,79 176.929,17 1.230.932,64 915.040,41 2.032.836,16 


Altres multes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total estimacions a un tant alçat 


Estimacions individualitzades 


3.027.180,81


227.002,66 


 3.115.007,24 


122.005,26


4.593.304,78


 0,00


 4.399.214,54 


0,00 


6.192.860,89 


990.039,37 


Total estimació referida als capítols 1, 2 i 3 3.254.183,47 3.237.012,50 4.593.304,78 4.399.214,54 7.182.900,26 


Imports en euros. 

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

Notes: 

(a) Saldos pendents de cobrament al tancament de cada exercici obtinguts de la Liquidació del pressupost inclosa en el Compte general 


de l’Ajuntament de l’exercici corresponent. 
(b) Conceptes que, si s’esqueia, l’Ajuntament va deduir o va incorporar respecte als saldos pendents de cobrament reflectits en la 


Liquidació del pressupost al tancament de l’exercici. 
(c) Conceptes amb tractament diferenciat a l’efecte de l’anàlisi de l’estimació dels saldos de dubtós cobrament. 
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Quadre 24. Ajuntament de Girona: percentatges de morositat aplicats 
Exercici de què prové 2007 2008 2009 2010 2011 


Capítols 1, 2 i 3, llevat de multes: 
n-5 i anteriors 
n-4 
n-3 
n-2 
n-1 
n (exercici corrent) 


50 
20 
20 
20 
5 
0 


50 
20 
20 
20 
5 
0 


50 
20 
20 
20 
5 
0 


50 
20 
20 
20 


* 10
0 


50 
20 
20 
20 
10 


0 


Multes de circulació: 
n-5 i anteriors 
n-4 
n-3 
n-2 
n-1 
n (exercici corrent) 


50 
20 
20 
20 
20 
0 


50 
20 
20 
20 
*5 
0 


* 100
* 90
* 90
* 90
* 75


0 


100 
90 
90 
90 


 * 10
0 


100 
* 100 
* 100 
* 100 


 * 100 
0 


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

Notes: 

En el període analitzat l’Ajuntament no tenia aprovats formalment pel Ple uns criteris per quantificar l’estimació dels saldos de dubtós 

cobrament (vegeu més explicacions en l’apartat 2). 

Respecte a la raonabilitat de l’escalat de percentatges aplicat vegeu l’observació c de l’apartat 2.1.1.

* Canvi respecte de l’exercici anterior. 


Quadre 25. Ajuntament de Girona: graus de cobrament i de morositat mitjans del període 2007-2011 


Exercici de què prové 


Capítols 1, 2 i 3, llevat de 
multes de circulació: 
n-4 i anteriors 
n-3 
n-2 
n-1 
n (exercici corrent) 


Multes de circulació: 
n-4 i anteriors 
n-3 
n-2 
n-1 
n (exercici corrent) 


2007 


5,76 
8,32 


10,92 
74,12 
86,46 


8,55 
12,17 
21,42 
23,06 
64,22 


Grau de cobrament de l’exercici % 


2008 2009 2010 


6,72 10,18 3,68 
38,60 7,32 30,67 
27,16 29,27 49,12 
69,58 49,67 58,88 
78,59 86,58 81,93 


6,29 13,17 * 
8,81 7,01 * 


17,56 11,90 * 
23,44 18,61 11,21 
56,84 58,13 53,09 


2011 


2,96 
9,16 


24,84 
66,32 
87,31 


* 
* 


7,26 
14,30 
47,49 


Grau de 
cobrament 


mitjà període 
2007-2011 % 


5,86 
18,81 
28,26 
63,71 
84,17 


9,34 
9,33 


14,54 
18,12 
55,95 


Grau de 
morositat 


mitjà període 
2007-2011 % 


94,14 
81,19 
71,74 
36,29 
15,83 


90,66 
90,67 
85,47 
81,88 
44,05 


Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l’Ajuntament. 
* No considerat, atès que en el concepte pressupostari corresponent no es diferencien les multes de circulació dels altres tipus de multes. 


Quadre 26. Ajuntament de Girona: estimació calculada per als saldos provinents de capítols diferents 
de l’1, el 2 i el 3 
Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos pressupostaris provinents de capítols 
diferents de l’1, el 2 i el 3 16.066.626,63 21.066.256,25 32.145.280,72 28.347.544,12 23.621.150,98 


Estimació dels saldos de dubtós cobrament: 
Dels saldos provinents del capítol 4 
Dels saldos provinents del capítol 5 
Dels saldos provinents del capítol 6 
Dels saldos provinents del capítol 7 
Dels saldos provinents del capítol 8 


154.407,01
6.539,27


400.448,36
489.658,21
10.827,49


 183.719,28 
 7.770,32 
 181.679,95 
 777.803,03 
 1.975,93 


206.695,00 
9.093,18 
9.790,48 


252.391,62 
5.354,88 


302.495,07 
8.276,28 
3.780,37 


703.640,01 
65.683,11 


543.140,00 
4.196,63 
3.780,37 


1.417.603,14 
63.357,06 


Total estimació per als saldos provinents de 
capítols diferents de l’1, el 2 i el 3 1.061.880,34 1.152.948,51 483.325,16 1.083.874,84 2.032.077,20 


Imports en euros.

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

Notes: 

En general, i llevat d’aquells casos en què va fer una estimació individualitzada, l’Ajuntament va aplicar l’escalat de percentatges de mo

rositat següents, d’acord amb l’antiguitat dels saldos: 

Ingressos corrents (capítols 4 i 5): el mateix escalat que l’aplicat per als saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3.

Ingressos no corrents (capítols 6, 7 i 8): exercicis n-5 i anteriors, un 50%; exercicis n-4, n-3 i n-2, un 10%, i exercicis n-1 i n (exercici corrent),

un 0%. 

Respecte al mètode d’estimació per als saldos provinents d’aquests capítols, vegeu els comentaris que es fan en l’apartat 2.1.2. 
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4.2.2. Ajuntament de Cornellà de Llobregat 


Quadre 27. Ajuntament de Cornellà de Llobregat: desglossament de l’estimació dels saldos de dubtós 
cobrament 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos deutors inclosos en el Romanent de 
tresoreria: 


Provinents dels capítols 1, 2 i 3 4.922.303,17 5.454.048,96 5.977.070,35 7.623.643,63 9.080.335,38 


Provinents d’altres capítols 1.748.797,81 744.594,57 3.429.190,03 2.367.431,60 9.540.493,08 


Saldos pressupostaris pendents de cobrament 6.671.100,98 6.198.643,53 9.406.260,38 9.991.075,23 18.620.828,46 


Saldos deutors d’operacions no pressupost. 106.204,61 1.535.691,73 127.932,75 139.139,39 183.382,41 


Total saldos deutors inclosos en el Romanent 
de tresoreria 6.777.305,59 7.734.335,26 9.534.193,13 10.130.214,62 18.804.210,87 


Estimació dels saldos de dubtós cobrament: 


Dels saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 1.737.077,71 2.365.280,95 1.870.269,14 1.004.041,80 1.392.007,12 


Dels saldos provinents d’altres capítols 244.432,00 245.981,31 246.779,93 21.348,69 24.327,55 


Dels saldos deutors d’operacions no pressup. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Saldos de dubtós cobrament inclosos en el 
Romanent de tresoreria 1.981.509,71 2.611.262,26 2.117.049,07 1.025.390,49 1.416.334,67 


Imports en euros. 

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



Quadre 28. Ajuntament de Cornellà de Llobregat: estimació calculada per als saldos provinents dels 
capítols 1, 2 i 3 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos base de càlcul: 


Saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 (a) 4.922.303,17 5.454.048,96 5.977.070,35 7.623.643,63 9.080.335,38 


(menys) / més: (b) 


Conceptes pressupostaris 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total base de càlcul per als saldos provinents 
dels capítols 1, 2 i 3 4.922.303,17 5.454.048,96 5.977.070,35 7.623.643,63 9.080.335,38 


Desglossament de les bases de càlcul: (c) 


Base: tributs i altres ingressos llevat de multes 4.443.298,62 4.888.889,83 5.859.510,19 7.623.643,63 9.080.335,38 


Base: multes de circulació 118.570,68 117.560,16 117.560,16 0,00 0,00 


Base: altres multes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Base: saldos amb estim. individualitzada 360.433,87 447.598,97 0,00 0,00 0,00 


Estimació saldos de dubtós cobrament: 


Tributs i altres ingressos llevat de multes 1.260.645,03 1.800.121,82 1.753.194,09 1.004.041,80 1.392.007,12 


Multes de circulació 115.998,81 117.560,16 117.075,05 0,00 0,00 


Altres multes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total estimacions a un tant alçat 1.376.643,84 1.917.681,98 1.870.269,14 1.004.041,80 1.392.007,12 


Estimacions individualitzades 360.433,87 447.598,97 0,00 0,00 0,00 


Total estimació referida als capítols 1, 2 i 3 1.737.077,71 2.365.280,95 1.870.269,14 1.004.041,80 1.392.007,12 


Imports en euros. 

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

Notes: 

(a) Saldos pendents de cobrament al tancament de cada exercici obtinguts de la Liquidació del pressupost inclosa en el Compte general 


de l’Ajuntament de l’exercici corresponent. 
(b) Conceptes que, si s’esqueia, l’Ajuntament va deduir o va incorporar respecte als saldos pendents de cobrament reflectits en la Liqui


dació del pressupost al tancament de l’exercici. 
(c) Conceptes amb tractament diferenciat a l’efecte de l’anàlisi de l’estimació dels saldos de dubtós cobrament. 
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Quadre 29. Ajuntament de Cornellà de Llobregat: percentatges de morositat aplicats 
Exercici de què prové 2007 2008 2009 2010 2011 


Capítols 1, 2 i 3, llevat de multes: 


n-4 i anteriors 
n-3 
n-2 
n-1 
n (exercici corrent) 


100 
80 
40 
15 


5 


100 
80 
40 


* 100 
5 


100 
80 


* 100 
* 15


5 


100 
* 100 
* 40


 15 
5 


100 
* 80 
40 
15 


5 


Multes de circulació: 


n-4 i anteriors 
n-3 
n-2 
n-1 
n (exercici corrent) 


-
-
-
-
-


-
-
-
-
-


-
-
-
-
-


-
-
-
-
-


-
-
-
-
-


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

Notes: 

L’Ajuntament no va establir formalment els criteris per quantificar l’estimació dels saldos de dubtós cobrament fins a l’aprovació de les 

Bases d’execució del pressupost de l’exercici 2011. 

Per a les multes de circulació no hi ha un escalat de percentatges de morositat, atès que a partir de l’exercici 2007 aquestes multes es

comptabilitzen d’acord amb el cobrament (gestió i recaptació delegada a l’OGT de la Diputació de Barcelona). Els saldos pendents al 

tancament dels exercicis 2007, 2008 i 2009 corresponien a romanents d’anys anteriors que es van regularitzar l’any 2010. 

* Canvi respecte de l’exercici anterior. 


Quadre 30. Ajuntament de Cornellà de Llobregat: graus de cobrament i de morositat mitjans del 
període 2007-2011 


Grau de cobrament de l’exercici % Grau de 
cobrament 


Grau de 
morositat 


mitjà període mitjà període 
Exercici de què prové 2007 2008 2009 2010 2011 2007-2011 % 2007-2011 % 


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


n-4 i anteriors 10,60 1,72 0,77 11,44 6,16 6,14 93,86 
n-3 30,49 9,29 7,72 17,41 10,85 15,15 84,85 
n-2 20,71 23,42 31,59 23,45 13,97 22,63 77,37 
n-1 73,89 65,85 78,65 56,48 62,96 67,57 32,43 
n (exercici corrent) 93,10 92,76 91,59 88,61 88,74 90,96 9,04 


Multes de circulació: 


n-4 i anteriors n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
n-3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
n-2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
n-1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
n (exercici corrent) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 


Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l’Ajuntament. 
n/a: No aplicable per a multes de circulació. 


Quadre 31. Ajuntament de Cornellà de Llobregat: estimació calculada per als saldos provinents de 
capítols diferents de l’1, el 2 i el 3 
Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos pressupostaris provinents de capítols 
diferents de l’1, el 2 i el 3 1.748.797,81 744.594,57 3.429.190,03 2.367.431,60 9.540.493,08 


Estimació dels saldos de dubtós cobrament: 


Dels saldos provinents del capítol 4 
Dels saldos provinents del capítol 5 
Dels saldos provinents del capítol 7 


191.612,47
24.591,92
28.227,61


 167.695,20
 25.030,97
 53.255,14


 193.833,03 
 24.719,29
 28.227,61 


0,00 
 21.348,69 


0,00 


0,00 
24.327,55 


0,00 


Total estimació per als saldos provinents de 
capítols diferents de l’1, el 2 i el 3 244.432,00 245.981,31 246.779,93 21.348,69 24.327,55 


Imports en euros. 
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l’Ajuntament. 
Notes: 
En general, l’Ajuntament va aplicar el mateix escalat de percentatges de morositat que l’aplicat per als capítols 1, 2 i 3 i, en el cas dels 
exercicis 2010 i 2011, una vegada exclosos els saldos pendents de cobrament per transferències a càrrec d’entitats públiques. 
Respecte al mètode d’estimació per als saldos provinents d’aquests capítols, vegeu els comentaris que es fan en l’apartat 2.1.2. 
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4.2.3. Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 


Quadre 32. Ajuntament de Sant Cugat del Vallès: desglossament de l’estimació dels saldos de dubtós 
cobrament 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos deutors inclosos en el Romanent de 
tresoreria: 


Provinents dels capítols 1, 2 i 3 15.417.855,29 14.109.113,42 14.370.147,48 17.130.406,08 15.407.226,72 


Provinents d’altres capítols 23.915.504,13 31.998.553,27 45.222.716,66 38.557.025,81 37.490.121,33 


Saldos pressupostaris pendents de 
cobrament 39.333.359,42 46.107.666,69 59.592.864,14 55.687.431,89 52.897.348,05 


Saldos deutors d’operacions no pressupost. 488.055,78 1.610.008,79 2.295.192,71 4.923.832,91 4.474.551,17 


Total saldos deutors inclosos en el Romanent 
de tresoreria 39.821.415,20 47.717.675,48 61.888.056,85 60.611.264,80 57.371.899,22 


Estimació dels saldos de dubtós cobrament: 


Dels saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 1.000.000,00 2.000.000,00 5.211.088,00 2.000.000,00 3.500.000,00 


Dels saldos provinents d’altres capítols 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 


Dels saldos deutors d’operacions no pressup. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Saldos de dubtós cobrament inclosos en el 
Romanent de tresoreria 1.000.000,00 2.000.000,00 5.211.088,00 14.000.000,00 15.500.000,00 


Imports en euros. 

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



Quadre 33. Ajuntament de Sant Cugat del Vallès: estimació calculada per als saldos provinents dels 
capítols 1, 2 i 3 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos base de càlcul: 


Saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 (a) 15.417.855,29 14.109.113,42 14.370.147,48 17.130.406,08 15.407.226,72 


(menys) / més: (b) 


Conceptes pressupostaris 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total base de càlcul per als saldos provinents 
dels capítols 1, 2 i 3 15.417.855,29 14.109.113,42 14.370.147,48 17.130.406,08 15.407.226,72 


Desglossament de les bases de càlcul: (c) 


Base: tributs i altres ingressos llevat de multes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Base: multes de circulació 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Base: altres multes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Base: saldos amb estim. individualitzada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Estimació saldos de dubtós cobrament: 


Tributs i altres ingressos llevat de multes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Multes de circulació 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Altres multes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total estimacions a un tant alçat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Estimacions individualitzades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total estimació dels saldos de dubtós 
cobrament provinents dels cap. 1, 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Estimació genèrica (d) 1.000.000,00 2.000.000,00 5.211.088,00 2.000.000,00 3.500.000,00 


Total estimació referida als capítols 1, 2 i 3 1.000.000,00 2.000.000,00 5.211.088,00 2.000.000,00 3.500.000,00 


Imports en euros. 

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

Notes: 

(a) Saldos pendents de cobrament al tancament de cada exercici obtinguts de la Liquidació del pressupost inclosa en el Compte general 


de l’Ajuntament de l’exercici corresponent. 
(b) Conceptes que, si s’esqueia, l’Ajuntament va deduir o va incorporar respecte als saldos pendents de cobrament reflectits en la Liqui


dació del pressupost al tancament de l’exercici. 
(c) Conceptes amb tractament diferenciat a l’efecte de l’anàlisi de l’estimació dels saldos de dubtós cobrament. 
(d) L’Ajuntament no efectua un càlcul segons un escalat de percentatges de morositat sinó que fa una estimació global i genèrica (vegeu 


l’observació b de l’apartat 2.1.1). 
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Quadre 34. Ajuntament de Sant Cugat del Vallès: percentatges de morositat aplicats 
Exercici de què prové 2007 2008 2009 2010 2011 


Capítols 1, 2 i 3, llevat de multes: 


n-4 i anteriors 
n-3 
n-2 
n-1 
n (exercici corrent) 


-
-
-
-
-


-
-
-
-
-


-
-
-
-
-


-
-
-
-
-


-
-
-
-
-


Multes de circulació: 


n-4 i anteriors 
n-3 
n-2 
n-1 
n (exercici corrent) 


-
-
-
-
-


-
-
-
-
-


-
-
-
-
-


-
-
-
-
-


-
-
-
-
-


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

Notes: 

En el període analitzat l’Ajuntament no tenia aprovats formalment pel Ple uns criteris per quantificar l’estimació dels saldos de dubtós 

cobrament (vegeu més explicacions en l’apartat 2). 

En aquest cas el quadre de percentatges de morositat no és aplicable, atès que l’Ajuntament no efectua un càlcul segons un escalat de

percentatges sinó que fa una estimació global i genèrica.

Per a les multes de circulació no ha d’haver-hi un escalat de percentatges de morositat, atès que es comptabilitzen d’acord amb el 

cobrament (gestió i recaptació delegada a l’OGT de la Diputació de Barcelona). 



Quadre 35. Ajuntament de Sant Cugat del Vallès: graus de cobrament i de morositat mitjans del període 
2007-2011 


Exercici de què prové 


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


n-4 i anteriors 
n-3 
n-2 
n-1 
n (exercici corrent) 


Multes de circulació: 


n-4 i anteriors 
n-3 
n-2 
n-1 
n (exercici corrent) 


2007


19,73 
77,90
19,59
67,83
88,93 


n/a 
n/a
n/a
n/a
n/a 


Grau de cobrament de l’exercici % 


2008 2009 2010


4,34 1,36 47,80
 2,77 3,95 36,49
 16,86 12,71 20,09
 90,03 75,47 69,10


90,51 88,64 83,63


n/a n/a n/a
 n/a n/a n/a
 n/a n/a n/a
 n/a n/a n/a


n/a n/a n/a 


2011 


35,86 
4,60 


17,02 
52,66 
90,69 


n/a 
n/a 
n/a 
n/a 
n/a 


Grau de 
cobrament 


mitjà període 
2007-2011 % 


21,82 
25,14 
17,25 
71,02 
88,48 


n/a 
n/a 
n/a 
n/a 
n/a 


Grau de 
morositat 


mitjà període 
2007-2011 % 


78,18 
74,86 
82,75 
28,98 
11,52 


n/a 
n/a 
n/a 
n/a 
n/a 


Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l’Ajuntament. 
n/a: No aplicable per a multes de circulació. 


Quadre 36. Ajuntament de Sant Cugat del Vallès: estimació calculada per als saldos provinents de 
capítols diferents de l’1, el 2 i el 3 
Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos pressupostaris provinents de capítols 
diferents de l’1, el 2 i el 3 23.915.504,13 31.998.553,27 45.222.716,66 38.557.025,81 37.490.121,33 


Estimació dels saldos de dubtós cobrament: 


Dels saldos provinents del capítol 5 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 


Total estimació per als saldos provinents de 
capítols diferents de l’1, el 2 i el 3 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 


Imports en euros.

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

Nota: Segons consta en l’informe d’Intervenció de l’Ajuntament relatiu a la Liquidació del pressupost dels exercicis 2010 i 2011, els imports 

pendents de cobrament a què fa referència l’estimació de 12 M€ –de 15.433.998,54 € i de 15.391.842,44 €, respectivament–, corresponen a 

una previsió d’ingressos pel cànon a percebre de l’empresa municipal Promocions Municipals de Sant Cugat del Vallès, SA (Promusa), un

cop aquesta empresa hagi adjudicat la concessió de l’explotació dels dos centres comercials anomenats Mira-Sol Centre i Volpelleres. 

Respecte al càlcul d’aquesta estimació, vegeu l’observació b de l’apartat 2.1.1, i respecte al reconeixement comptable dels drets afectats 

vegeu l’observació de l’apartat 2.1.2.
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4.2.4. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 


Quadre 37. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat: desglossament de l’estimació dels saldos de dubtós 
cobrament 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos deutors inclosos en el Romanent de 
tresoreria: 


Provinents dels capítols 1, 2 i 3 8.163.814,54 9.046.100,97 12.210.437,82 11.644.560,45 12.502.161,33 


Provinents d’altres capítols 9.504.770,50 12.973.382,69 17.211.937,36 12.169.005,42 16.991.470,72 


Saldos pressupostaris pendents de cobrament 17.668.585,04 22.019.483,66 29.422.375,18 23.813.565,87 29.493.632,05 


Saldos deutors d’operacions no pressupost. 226.399,85 236.109,70 384.072,00 321.115,75 241.274,84 


Total saldos deutors inclosos en el Romanent 
de tresoreria 17.894.984,89 22.255.593,36 29.806.447,18 24.134.681,62 29.734.906,89 


Estimació dels saldos de dubtós cobrament: 


Dels saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 4.482.965,11 5.636.810,37 6.795.974,57 6.811.789,01 7.394.847,54 


Dels saldos provinents d’altres capítols 737.230,37 558.629,37 535.672,29 604.519,29 1.251.844,64 


Dels saldos deutors d’operacions no pressup. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Saldos de dubtós cobrament inclosos en el 
Romanent de tresoreria 5.220.195,48 6.195.439,74 7.331.646,86 7.416.308,30 8.646.692,18 


Imports en euros. 

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



Quadre 38. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat: estimació calculada per als saldos provinents dels 
capítols 1, 2 i 3 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos base de càlcul: 


Saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 (a) 8.163.814,54 9.046.100,97 12.210.437,82 11.644.560,45 12.502.161,33 


(menys) / més: (b) 


Conceptes pressupostaris 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total base de càlcul per als saldos provinents 
dels capítols 1, 2 i 3 8.163.814,54 9.046.100,97 12.210.437,82 11.644.560,45 12.502.161,33 


Desglossament de les bases de càlcul: (c) 


Base: tributs i altres ingressos llevat de multes 1.625.334,81 1.517.690,48 2.598.137,45 144.296,81 1.666.923,85 


Base: multes de circulació 2.519.223,99 2.740.524,23 3.344.822,89 3.537.596,87 3.510.553,40 


Base: altres multes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Base: saldos amb estim. individualitzada 4.019.255,74 4.787.886,26 6.267.477,48 7.962.666,77 7.324.684,08 


Estimació saldos de dubtós cobrament: 


Tributs i altres ingressos llevat de multes 1.318.440,03 1.018.700,49 709.213,81 17.196,49 1.006.091,75 


Multes de circulació 1.861.559,81 2.204.023,13 2.138.266,01 2.387.562,30 2.467.361,37 


Altres multes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total estimacions a un tant alçat 


Estimacions individualitzades 


3.179.999,84


1.302.965,27


 3.222.723,62 


 2.414.086,75 


2.847.479,82


3.948.494,75


 2.404.758,79 


 4.407.030,22 


3.473.453,12 


3.921.394,42 


Total estimació referida als capítols 1, 2 i 3 4.482.965,11 5.636.810,37 6.795.974,57 6.811.789,01 7.394.847,54 


Imports en euros. 

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

Notes: 

(a) Saldos pendents de cobrament al tancament de cada exercici obtinguts de la Liquidació del pressupost inclosa en el Compte general 


de l’Ajuntament de l’exercici corresponent. 
(b) Conceptes que, si s’esqueia, l’Ajuntament va deduir o va incorporar respecte als saldos pendents de cobrament reflectits en la 


Liquidació del pressupost al tancament de l’exercici. 
(c) Conceptes amb tractament diferenciat a l’efecte de l’anàlisi de l’estimació dels saldos de dubtós cobrament. 


Segons manifestacions de l’Ajuntament, el mètode emprat per fer l’estimació és, bàsicament, l’anàlisi individualitzada dels saldos, de 
manera que l’estimació basada en percentatges a un tant alçat s’aplica només en aquells casos residuals en què no s’ha pogut fer 
l’estimació individualitzada. 
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Quadre 39. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat: percentatges de morositat aplicats 
Exercici de què prové 2007 2008 2009 2010 2011 


Capítols 1, 2 i 3, llevat de multes: 


n-4 i anteriors 
n-3 
n-2 
n-1 
n (exercici corrent) 


100 
100 
100 
100 


5 


100 
100 
100 
* 15


5 


100 
100 
* 80


 * 50
* 15


100 
* 80


 * 40
 * 15
 * 5 


100 
80 
40 
15 


5 


Multes de circulació: 


n-4 i anteriors 
n-3 
n-2 
n-1 
n (exercici corrent) 


100 
100 
100 


85 
65 


100 
100 
* 90
* 90
* 75


100 
* 98


 * 98
 * 82
 * 51


100 
 * 97
 * 96
 * 82
 * 52


100 
97 
96 


 * 80 
 * 51 


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

Notes: 

En el període analitzat l’Ajuntament no tenia aprovats formalment pel Ple uns criteris per quantificar l’estimació dels saldos de dubtós 

cobrament (vegeu més explicacions en l’apartat 2). 

Segons manifestacions de l’Ajuntament, els percentatges aplicats als saldos pendents per multes de circulació es basen en una estadística 

sobre el comportament històric dels cobraments i les anul·lacions, fet que provoca que els percentatges de morositat aplicats siguin

variables entre exercicis. 

* Canvi respecte de l’exercici anterior. 


Quadre 40. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat: graus de cobrament i de morositat mitjans del 
període 2007-2011 


Grau de cobrament de l’exercici % Grau de 
cobrament 


Grau de 
morositat 


mitjà període mitjà període 
Exercici de què prové 2007 2008 2009 2010 2011 2007-2011 % 2007-2011 % 


Capítols 1, 2 i 3, llevat de 
multes de circulació: 
n-4 i anteriors 3,52 1,86 5,97 6,97 2,07 4,08 95,92 
n-3 2,25 28,95 7,23 6,77 13,85 11,81 88,19 
n-2 32,73 14,98 11,29 36,83 19,01 22,97 77,03 
n-1 76,50 69,87 67,28 82,21 57,81 70,73 29,27 
n (exercici corrent) 91,05 89,97 86,34 88,75 90,02 89,23 10,77 


Multes de circulació: 
n-4 i anteriors 3,62 * 100,00 * 100,00 7,53 0,35 3,83 96,17 
n-3 38,68 * 100,00 31,68 7,21 6,48 21,01 78,99 
n-2 37,02 44,39 33,46 28,19 22,43 33,10 66,90 
n-1 44,52 42,29 46,58 39,43 39,73 42,51 57,49 
n (exercici corrent) 40,73 38,16 39,61 43,71 38,52 40,15 59,85 


Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l’Ajuntament. 
* Grau de cobrament no considerat en el càlcul atès que, com que fan referència a uns saldos insignificants, la seva inclusió desvirtuaria el 
grau de cobrament mitjà del període. 


Quadre 41. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat: estimació calculada per als saldos provinents de 
capítols diferents de l’1, el 2 i el 3 
Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos pressupostaris provinents de capítols 
diferents de l’1, el 2 i el 3 9.504.770,50 12.973.382,69 17.211.937,36 12.169.005,42 16.991.470,72 


Estimació dels saldos de dubtós cobrament: 
Dels saldos provinents del capítol 4 
Dels saldos provinents del capítol 5 
Dels saldos provinents del capítol 6 
Dels saldos provinents del capítol 7 


87.690,67
175.443,25


0,00
474.096,45


 192.617,73
 133.583,88
 0,00
 232.427,76


 127.885,82 
 186.559,38
 0,00
 221.227,09


38.514,69 
 141.260,10 


0,00 
 424.744,50 


44.299,15 
161.788,92 
395.881,64 
649.874,93 


Total estimació per als saldos provinents de 
capítols diferents de l’1, el 2 i el 3 737.230,37 558.629,37 535.672,29 604.519,29 1.251.844,64 


Imports en euros.

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

Nota: Per a aquests deutes l’Ajuntament va realitzar, en general, una estimació individualitzada i, per a la resta dels saldos, va aplicar el

mateix escalat de percentatges de morositat que l’aplicat per als saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3.
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4.2.5. Ajuntament de Manresa 


Quadre 42. Ajuntament de Manresa: desglossament de l’estimació dels saldos de dubtós cobrament 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos deutors inclosos en el Romanent de 
tresoreria: 


Provinents dels capítols 1, 2 i 3 7.415.706,22 7.070.294,24 10.298.753,17 10.978.761,67 14.607.356,89 


Provinents d’altres capítols 10.057.810,56 10.072.045,41 16.305.414,98 13.942.543,62 13.359.241,84 


Saldos pressupostaris pendents de cobrament 17.473.516,78 17.142.339,65 26.604.168,15 24.921.305,29 27.966.598,73 


Saldos deutors d’operacions no pressupost. 1.691.361,07 348.145,20 302.774,67 170.750,74 156.959,49 


Total saldos deutors inclosos en el Romanent de 
tresoreria 19.164.877,85 17.490.484,85 26.906.942,82 25.092.056,03 28.123.558,22 


Estimació dels saldos de dubtós cobrament: 


Dels saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 777.787,36 1.134.299,92 1.434.515,15 2.386.256,09 3.929.583,64 


Dels saldos provinents d’altres capítols 0,00 0,00 0,00 2.958,00 354,58 


Dels saldos deutors d’operacions no press. (a) 5.427,50 5.745,39 20.961,30 17.348,58 12.008,47 


Altres (b) 70.111,11 80.832,38 84.750,84 20.420,31 29.074,72 


Saldos de dubtós cobrament inclosos en el 
Romanent de tresoreria 853.325,97 1.220.877,69 1.540.227,29 2.426.982,98 3.971.021,41 


Imports en euros. 

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

Notes: 

(a) Estimació referida als saldos del compte Deutors per IVA. 
(b) Llevat d’uns imports de 256,50 € i de 5.602,27 €, per als anys 2010 i 2011, respectivament –que corresponen a diferències no identifica-


des–, la resta fa referència a l’estimació dels saldos en concepte de recàrrec provincial de l’IAE inclosos en el compte Recursos 
administrats per compte d’altres ens públics (vegeu l’observació b de l’apartat 2.1). 


Quadre 43. Ajuntament de Manresa: estimació calculada per als saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos base de càlcul: 


Saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 (a) 7.415.706,22 7.070.294,24 10.298.753,17 10.978.761,67 14.607.356,89 


(menys) / més: (b) 


Conc. en període voluntari de recapt. i suspesos (4.518.729,95) (2.472.932,24) (4.233.370,38) (3.394.264,96) (1.523.461,46) 


Total base de càlcul per als saldos provinents 
dels capítols 1, 2 i 3 2.896.976,27 4.597.362,00 6.065.382,79 7.584.496,71 13.083.895,43 


Desglossament de les bases de càlcul: (c) 


Base: tributs i altres ingressos llevat de multes 1.934.813,08 3.448.908,01 4.988.953,09 6.223.022,22 10.935.877,55 


Base: multes de circulació 566.071,80 526.172,24 537.552,67 491.311,67 785.965,63 


Base: altres multes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Base: saldos amb estim. individualitzada 396.091,39 622.281,75 538.877,03 870.162,82 1.362.052,25 


Estimació saldos de dubtós cobrament: 


Tributs i altres ingressos llevat de multes 321.404,00 435.794,48 786.239,66 1.389.421,53 2.381.027,64 


Multes de circulació 60.291,97 76.223,69 109.398,46 126.671,74 186.503,75 


Altres multes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total estimacions a un tant alçat 381.695,97 512.018,17 895.638,12 1.516.093,27 2.567.531,39 


Estimacions individualitzades 396.091,39 622.281,75 538.877,03 870.162,82 1.362.052,25 


Total estimació referida als capítols 1, 2 i 3 777.787,36 1.134.299,92 1.434.515,15 2.386.256,09 3.929.583,64 


Imports en euros. 

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

Notes: 

(a) Saldos pendents de cobrament al tancament de cada exercici obtinguts de la Liquidació del pressupost inclosa en el Compte general 


de l’Ajuntament de l’exercici corresponent. 
(b) Conceptes que, si s’esqueia, l’Ajuntament va deduir o va incorporar respecte als saldos pendents de cobrament reflectits en la 


Liquidació del pressupost al tancament de l’exercici. 
Respecte als imports en període voluntari de recaptació i en suspensió del procediment recaptatori, que minoren la base de càlcul de 
l’estimació, vegeu l’observació a de l’apartat 2.1.1. 


(c) Conceptes amb tractament diferenciat a l’efecte de l’anàlisi de l’estimació dels saldos de dubtós cobrament. 
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Quadre 44. Ajuntament de Manresa: percentatges de morositat aplicats 


Exercici de què prové 2007 2008 2009 2010 2011 


Capítols 1, 2 i 3, llevat de multes: 


n-4 i anteriors 


n-3 


n-2 


n-1 


n (exercici corrent) 


100 


80 


40 


15 


5 


100 


80 


40 


15 


5 


100 


80 


40 


15 


5 


100 


80 


40 


15 


5 


100 


80 


40 


15 


5 


Multes de circulació: 


n-4 i anteriors 


n-3 


n-2 


n-1 


n (exercici corrent) 


100 


80 


40 


15 


5 


100 


80 


40 


15 


5 


100 


80 


40 


15 


5 


100 


80 


40 


15 


5 


100 


80 


40 


15 


5 


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

Nota: En el període analitzat l’Ajuntament no tenia aprovats formalment pel Ple uns criteris per quantificar l’estimació dels saldos de dubtós 

cobrament (vegeu més explicacions en l’apartat 2). 



Quadre 45. Ajuntament de Manresa: graus de cobrament i de morositat mitjans del període 2007-2011 


Grau de cobrament de l’exercici % Grau de Grau de 
cobrament morositat 


mitjà període mitjà període 
Exercici de què prové 2007 2008 2009 2010 2011 2007-2011 % 2007-2011 % 


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


n-4 i anteriors 8,63 3,67 5,79 36,17 38,67 18,59 81,41 


n-3 3,86 16,76 7,62 6,67 13,84 9,75 90,25 


n-2 16,60 26,84 22,72 26,81 30,21 24,64 75,36 


n-1 73,98 76,04 40,47 50,65 44,79 57,19 42,81 


n (exercici corrent) 92,27 90,92 86,44 88,54 84,23 88,48 11,52 


Multes de circulació: 


n-4 i anteriors 53,42 23,99 24,11 10,83 12,04 24,88 75,12 


n-3 34,08 35,65 25,46 12,25 10,08 23,50 76,50 


n-2 16,91 10,13 6,23 12,60 9,55 11,08 88,92 


n-1 36,82 46,82 25,60 32,52 28,64 34,08 65,92 


n (exercici corrent) 62,04 67,51 71,77 71,09 53,65 65,21 34,79 


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


Quadre 46. Ajuntament de Manresa: estimació calculada per als saldos provinents de capítols diferents 
de l’1, el 2 i el 3 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos pressupostaris provinents de capítols 
diferents de l’1, el 2 i el 3 10.057.810,56 10.072.045,41 16.305.414,98 13.942.543,62 13.359.241,84 


Estimació dels saldos de dubtós cobrament: 


Dels saldos provinents del capítol 5 0,00 0,00 0,00 2.958,00 354,58 


Total estimació per als saldos provinents de 
capítols diferents de l’1, el 2 i el 3 0,00 0,00 0,00 2.958,00 354,58 


Imports en euros.

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

Nota: Per a aquests deutes l’Ajuntament va aplicar el mateix escalat de percentatges de morositat que l’aplicat per als saldos provinents 

dels capítols 1, 2 i 3. 
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4.2.6. Ajuntament de Rubí 


Quadre 47. Ajuntament de Rubí: desglossament de l’estimació dels saldos de dubtós cobrament 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos deutors inclosos en el Romanent de 
tresoreria: 


Provinents dels capítols 1, 2 i 3 15.630.265,15 14.920.421,75 16.838.851,30 17.244.726,30 21.420.686,34 


Provinents d’altres capítols 9.408.544,94 7.688.834,83 9.117.233,06 7.468.781,78 8.903.907,68 


Saldos pressupostaris pendents de cobrament 25.038.810,09 22.609.256,58 25.956.084,36 24.713.508,08 30.324.594,02 


Saldos deutors d’operacions no pressupost. 1.440.232,61 911.061,36 783.660,99 685.586,41 1.761.094,68 


Total saldos deutors inclosos en el Romanent 
de tresoreria 26.479.042,70 23.520.317,94 26.739.745,35 25.399.094,49 32.085.688,70 


Estimació dels saldos de dubtós cobrament: 


Dels saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 3.698.931,75 4.146.759,16 4.366.749,59 5.371.451,86 6.055.485,23 


Dels saldos provinents d’altres capítols 754.253,95 817.806,67 1.011.266,52 1.379.198,98 1.368.392,12 


Dels saldos deutors d’operacions no pressup. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Saldos de dubtós cobrament inclosos en el 
Romanent de tresoreria 4.453.185,70 4.964.565,83 5.378.016,11 6.750.650,84 7.423.877,35 


Imports en euros. 

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



Quadre 48. Ajuntament de Rubí: estimació calculada per als saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos base de càlcul: 


Saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 (a) 15.630.265,15 14.920.421,75 16.838.851,30 17.244.726,30 21.420.686,34 


(menys) / més: (b) 


Conceptes pressupostaris (2.891.259,48) (77.918,55) 0,00 0,00 0,00 


Total base de càlcul per als saldos provinents 
dels capítols 1, 2 i 3 12.739.005,67 14.842.503,20 16.838.851,30 17.244.726,30 21.420.686,34 


Desglossament de les bases de càlcul: (c)  


Base: tributs i altres ingressos llevat de multes 10.551.697,27 12.811.431,98 15.144.970,55 15.342.400,82 19.497.675,09 


Base: multes de circulació 2.187.308,40 2.031.071,22 1.693.880,75 1.902.325,48 1.923.011,25 


Base: altres multes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Base: saldos amb estim. individualitzada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Estimació saldos de dubtós cobrament: 


Tributs i altres ingressos llevat de multes 3.164.246,34 3.578.402,31 3.917.527,72 4.888.526,03 5.673.498,14 


Multes de circulació 534.685,41 568.356,85 449.221,87 482.925,83 381.987,09 


Altres multes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total estimacions a un tant alçat 3.698.931,75 4.146.759,16 4.366.749,59 5.371.451,86 6.055.485,23 


Estimacions individualitzades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total estimació referida als capítols 1, 2 i 3 3.698.931,75 4.146.759,16 4.366.749,59 5.371.451,86 6.055.485,23 


Imports en euros. 

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

Notes: 

(a) Saldos pendents de cobrament al tancament de cada exercici obtinguts de la Liquidació del pressupost inclosa en el Compte general 


de l’Ajuntament de l’exercici corresponent. 
(b) Conceptes que, si s’esqueia, l’Ajuntament va deduir o va incorporar respecte als saldos pendents de cobrament reflectits en la Liqui


dació del pressupost al tancament de l’exercici. 
Els imports que minoren la base de càlcul en els exercicis 2007 i 2008 es van produir pel fet que l’Ajuntament va calcular l’estimació 
dels saldos de dubtós cobrament amb unes dades prèvies a les del tancament i, per tant, que no eren les definitives (vegeu l’obser-
vació c de l’apartat 2.1). 


(c) Conceptes amb tractament diferenciat a l’efecte de l’anàlisi de l’estimació dels saldos de dubtós cobrament. 
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Quadre 49. Ajuntament de Rubí: percentatges de morositat aplicats 
Exercici de què prové 2007 2008 2009 2010 2011 


Capítols 1, 2 i 3, llevat de multes: 


n-4 i anteriors 
n-3 
n-2 
n-1 
n (exercici corrent) 


98 
80 
40 
15 


5 


98 
80 
40 
15 


5 


98 
80 
40 
15 


5 


98 
80 
40 
15 


5 


98 
80 
40 
15 


5 


Multes de circulació: 


n-4 i anteriors 
n-3 
n-2 
n-1 
n (exercici corrent) 


98 
80 
40 
15 


5 


98 
80 
40 
15 


5 


98 
80 
40 
15 


5 


98 
80 
40 
15 


5 


98 
80 
40 
15 


5 


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

Notes: 

En el període analitzat l’Ajuntament no tenia aprovats formalment pel Ple uns criteris per quantificar l’estimació dels saldos de dubtós 

cobrament (vegeu més explicacions en l’apartat 2). 

Fins a l’aprovació de les Bases d’execució del pressupost de l’exercici 2010 l’Ajuntament no va tenir establerts formalment pel Ple uns 

criteris per quantificar l’estimació dels saldos de dubtós cobrament (vegeu més explicacions en l’apartat 2); això no obstant, els percen

tatges aplicats es van mantenir uniformes durant tot el període. 



Quadre 50. Ajuntament de Rubí: graus de cobrament i de morositat mitjans del període 2007-2011 


Exercici de què prové 


Grau de cobrament de l’exercici % Grau de 
cobrament 


mitjà període 
2007-2011 % 


Grau de 
morositat 


mitjà període 
2007-2011 % 2007 2008 2009 2010 2011 


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


n-4 i anteriors 9,87 21,12 7,09 3,78 5,98 9,57 90,43 
n-3 22,76 41,36 11,47 14,93 6,22 19,35 80,65 
n-2 32,14 12,12 23,51 14,19 11,55 18,70 81,30 
n-1 69,12 82,14 62,73 53,24 51,96 63,84 36,16 
n (exercici corrent) 84,91 84,13 82,25 87,48 82,00 84,15 15,85 


Multes de circulació: 


n-4 i anteriors 2,21 0,97 0,12 0,57 0,05 0,78 99,22 
n-3 5,56 4,68 19,14 11,05 4,11 8,91 91,09 
n-2 17,67 18,23 22,50 16,93 17,97 18,66 81,34 
n-1 40,63 28,10 33,26 29,74 42,46 34,84 65,16 
n (exercici corrent) 34,24 40,43 34,18 25,90 40,01 34,95 65,05 


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


Quadre 51. Ajuntament de Rubí: estimació calculada per als saldos provinents de capítols diferents de 
l’1, el 2 i el 3 
Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos pressupostaris provinents de capítols 
diferents de l’1, el 2 i el 3 9.408.544,94 7.688.834,83 9.117.233,06 7.468.781,78 8.903.907,68 


Estimació dels saldos de dubtós cobrament: 


Dels saldos provinents del capítol 4 
Dels saldos provinents del capítol 5 
Dels saldos provinents del capítol 6 
Dels saldos provinents del capítol 7 
Dels saldos provinents del capítol 8 


530.557,11
94.906,75
87.898,01 
40.741,47


150,61


 691.519,77
 126.286,90


0,00
 0,00 


0,00 


 726.448,74 
 168.590,53
 87.898,01


27.455,29
873,95


1.089.636,29 
 201.664,68 
 87.898,01 


0,00 
0,00 


1.142.248,88 
202.443,24 


0,00 
23.700,00 


0,00 


Total estimació per als saldos provinents de 
capítols diferents de l’1, el 2 i el 3 754.253,95 817.806,67 1.011.266,52 1.379.198,98 1.368.392,12 


Imports en euros.

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

Notes: 

En general, i llevat d’aquells casos en què d’acord amb una anàlisi individualitzada es va considerar no fer cap estimació, l’Ajuntament va 

aplicar el mateix escalat de percentatges de morositat que l’aplicat per als saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3. 

Respecte al mètode d’estimació per als saldos provinents d’aquests capítols, vegeu els comentaris que es fan en l’apartat 2.1.2.
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4.2.7. Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 


Quadre 52. Ajuntament de Vilanova i la Geltrú: desglossament de l’estimació dels saldos de dubtós 
cobrament 
Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos deutors inclosos en el Romanent de 
tresoreria: 


Provinents dels capítols 1, 2 i 3 13.776.433,31 29.742.735,49 23.753.616,11 22.274.799,51 23.715.546,30 


Provinents d’altres capítols 14.920.787,55 21.527.913,72 33.488.932,22 23.534.416,98 22.219.854,15 


Saldos pressupostaris pendents de cobrament 28.697.220,86 51.270.649,21 57.242.548,33 45.809.216,49 45.935.400,45 


Saldos deutors d’operacions no pressupost. 210.273,51 524.210,21 780.932,09 255.976,59 782.848,13 


Total saldos deutors inclosos en el Romanent 
de tresoreria 28.907.494,37 51.794.859,42 58.023.480,42 46.065.193,08 46.718.248,58 


Estimació dels saldos de dubtós cobrament: 


Dels saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 630.000,00 650.000,00 750.000,00 850.000,00 2.000.000,00 


Dels saldos provinents d’altres capítols 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Dels saldos deutors d’operacions no pressup. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Saldos de dubtós cobrament inclosos en el 
Romanent de tresoreria 630.000,00 650.000,00 750.000,00 850.000,00 2.000.000,00 


Imports en euros. 

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



Quadre 53. Ajuntament de Vilanova i la Geltrú: estimació calculada per als saldos provinents dels 
capítols 1, 2 i 3 
Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos base de càlcul: 


Saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 (a) 13.776.433,31 29.742.735,49 23.753.616,11 22.274.799,51 23.715.546,30 


(menys) / més: (b) 


Conceptes pressupostaris (2.311.111,07) (17.822.597,71) (10.005.728,04) (5.333.892,47) (5.222.276,68) 


Conceptes en període voluntari de recaptació (890.167,15) (1.363.624,77) (1.569.833,44) (1.597.801,49) (1.902.242,86) 


Total base de càlcul per als saldos provinents 
dels capítols 1, 2 i 3 10.575.155,09 10.556.513,01 12.178.054,63 15.343.105,55 16.591.026,76 


Desglossament de les bases de càlcul: (c) 


Base: tributs i altres ingressos llevat de multes 9.673.473,72 9.833.387,87 9.905.356,61 10.880.159,66 11.797.494,68 


Base: multes de circulació 901.681,37 723.125,14 2.272.698,02 4.462.945,89 4.793.532,08 


Base: altres multes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Base: saldos amb estim. individualitzada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Estimació saldos de dubtós cobrament: 


Tributs i altres ingressos llevat de multes 538.360,17 525.171,83 444.246,35 451.814,82 1.247.250,10 


Multes de circulació 119.234,53 152.899,37 293.041,37 566.369,74 757.703,74 


Altres multes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total estimacions a un tant alçat 657.594,70 678.071,20 737.287,72 1.018.184,56 2.004.953,84 


Estimacions individualitzades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total estimació dels saldos de dubtós 
cobrament provinents dels cap. 1, 2 i 3 657.594,70 678.071,20 737.287,72 1.018.184,56 2.004.953,84 


Estimació genèrica (d) (27.594,70) (28.071,20) 12.712,28 (168.184,56) (4.953,84) 


Total estimació referida als capítols 1, 2 i 3 630.000,00 650.000,00 750.000,00 850.000,00 2.000.000,00 


Imports en euros. 

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

Notes: 

(a) Saldos pendents de cobrament al tancament de cada exercici obtinguts de la Liquidació del pressupost inclosa en el Compte general 


de l’Ajuntament de l’exercici corresponent. 
(b) Conceptes que, si s’esqueia, l’Ajuntament va deduir o va incorporar respecte als saldos pendents de cobrament reflectits en la Liqui


dació del pressupost al tancament de l’exercici. 
Els conceptes pressupostaris deduïts per l’Ajuntament en cada exercici corresponen, bàsicament, a quotes d’urbanització (vegeu l’ob
servació a de l’apartat 2.1.1). 
Respecte als imports en període voluntari de recaptació, que minoren també la base de càlcul de l’estimació, vegeu la mateixa 
observació. 


(c) Conceptes amb tractament diferenciat a l’efecte de l’anàlisi de l’estimació dels saldos de dubtós cobrament. 
(d) Quantitats genèriques que no fan referència a cap saldo i que disminueixen o augmenten l’estimació amb la finalitat de deixar-la amb 


un import determinat arrodonit (vegeu l’observació b de l’apartat 2.1.1). 
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Quadre 54. Ajuntament de Vilanova i la Geltrú: percentatges de morositat aplicats 


Exercici de què prové 2007 2008 2009 2010 2011 


Capítols 1, 2 i 3, llevat de multes: 


n-4 i anteriors 


n-3 


n-2 


n-1 


n (exercici corrent) 


8 


6 


5 


4 


0 


8 


6 


5 


4 


0 


8 


6 


5 


4 


0 


8 


6 


5 


4 


0 


* 20 


* 15 


* 12 


* 10 


0 


Multes de circulació: 


n-4 i anteriors 


n-3 


n-2 


n-1 


n (exercici corrent) 


60 


40 


20 


15 


5 


60 


40 


20 


15 


5 


60 


40 


20 


15 


5 


60 


40 


20 


15 


5 


60 


40 


20 


15 


5 


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

Notes: 

En el període analitzat l’Ajuntament no tenia aprovats formalment pel Ple uns criteris per quantificar l’estimació dels saldos de dubtós 

cobrament (vegeu més explicacions en l’apartat 2). 

Respecte a la raonabilitat de l’escalat de percentatges aplicat vegeu l’observació c de l’apartat 2.1.1.

* Canvi respecte de l’exercici anterior. 


Quadre 55. Ajuntament de Vilanova i la Geltrú: graus de cobrament i de morositat mitjans del període 
2007-2011 


Grau de cobrament de l’exercici % Grau de Grau de 
cobrament morositat


mitjà període  mitjà període 
Exercici de què prové 2007 2008 2009 2010 2011 2007-2011 % 2007-2011 % 


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


n-4 i anteriors 3,54 7,36 7,79 5,97 7,03 6,34 93,66 


n-3 20,57 17,82 17,59 11,95 10,28 15,64 84,36 


n-2 22,41 17,04 23,67 53,89 17,31 26,86 73,14 


n-1 49,67 64,85 33,97 54,72 39,93 48,63 51,37 


n (exercici corrent) 90,19 66,41 88,70 86,21 86,78 83,66 16,34 


Multes de circulació: 


n-4 i anteriors 0,54 15,95 6,53 0,21 0,00 4,65 95,35 


n-3 32,74 17,98 10,61 0,47 0,00 12,36 87,64 


n-2 39,55 26,63 18,70 0,30 23,02 21,64 78,36 


n-1 35,51 36,26 25,43 39,03 33,55 33,96 66,04 


n (exercici corrent) 49,89 86,72 45,43 27,72 33,34 48,62 51,38 


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


Nota 


Durant el període 2007-2011 l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú no va fer cap estimació de dubtós cobrament 
per als saldos pendents provinents dels capítols diferents de l’1, el 2 i el 3 i, per tant, no s’ha elaborat el quadre 
corresponent a aquests saldos, anomenat Estimació calculada per als saldos provinents de capítols diferents 
de l’1, el 2 i el 3. 
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4.2.8. Ajuntament de Viladecans 


Quadre 56. Ajuntament de Viladecans: desglossament de l’estimació dels saldos de dubtós cobrament 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos deutors inclosos en el Romanent de 
tresoreria: 


Provinents dels capítols 1, 2 i 3 4.802.645,64 5.756.730,17 7.285.352,88 8.752.562,76 10.932.189,40 


Provinents d’altres capítols 11.445.187,49 12.718.970,97 9.074.852,91 7.536.138,08 9.265.535,90 


Saldos pressupostaris pendents de cobrament 16.247.833,13 18.475.701,14 16.360.205,79 16.288.700,84 20.197.725,30 


Saldos deutors d’operacions no pressupost. * (296.959,06) (284.662,82) 173.825,07 1.684.320,00 111.045,21 


Total saldos deutors inclosos en el Romanent 
de tresoreria 15.950.874,07 18.191.038,32 16.534.030,86 17.973.020,84 20.308.770,51 


Estimació dels saldos de dubtós cobrament: 


Dels saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 1.100.000,00 1.130.000,00 1.700.000,00 3.450.000,00 5.120.000,00 


Dels saldos provinents d’altres capítols 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Dels saldos deutors d’operacions no pressup. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Saldos de dubtós cobrament inclosos en el 
Romanent de tresoreria 1.100.000,00 1.130.000,00 1.700.000,00 3.450.000,00 5.120.000,00 


Imports en euros. 

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

* En els exercicis 2007 i 2008 el saldo de l’epígraf Deutors d’operacions no pressupostàries va resultar creditor i, per tant, contrari a la seva 
naturalesa. Aquest fet no afecta l’estimació dels saldos de dubtós cobrament atès que l’Ajuntament no els considera en la seva estimació. 


Quadre 57. Ajuntament de Viladecans: estimació calculada per als saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos base de càlcul: 


Saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 (a) 4.802.645,64 5.756.730,17 7.285.352,88 8.752.562,76 10.932.189,40 


(menys) / més: (b) 


Conceptes pressupostaris 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total base de càlcul per als saldos provinents 
dels capítols 1, 2 i 3 4.802.645,64 5.756.730,17 7.285.352,88 8.752.562,76 10.932.189,40 


Desglossament de les bases de càlcul: (c) 


Base: tributs i altres ingressos llevat de multes 4.744.966,18 5.721.507,62 7.199.913,98 7.365.678,02 8.168.615,05 


Base: multes de circulació 57.679,46 35.222,55 85.438,90 186.421,93 148.892,91 


Base: altres multes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Base: saldos amb estim. individualitzada 0,00 0,00 0,00 1.200.462,81 2.614.681,44 


Estimació saldos de dubtós cobrament: 


Tributs i altres ingressos llevat de multes 988.809,27 1.216.526,91 1.680.074,71 1.838.040,08 2.360.643,21 


Multes de circulació 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Altres multes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total estimacions a un tant alçat 988.809,27 1.216.526,91 1.680.074,71 1.838.040,08 2.360.643,21 


Estimacions individualitzades 0,00 0,00 0,00 840.323,97 2.224.941,73 


Total estimació dels saldos de dubtós 
cobrament provinents dels cap. 1, 2 i 3 988.809,27 1.216.526,91 1.680.074,71 2.678.364,05 4.585.584,94 


Estimació genèrica (d) 111.190,73 (86.526,91) 19.925,29 771.635,95 534.415,06 


Total estimació referida als capítols 1, 2 i 3 1.100.000,00 1.130.000,00 1.700.000,00 3.450.000,00 5.120.000,00 


Imports en euros. 

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

Notes: 

(a) Saldos pendents de cobrament al tancament de cada exercici obtinguts de la Liquidació del pressupost inclosa en el Compte general 


de l’Ajuntament de l’exercici corresponent. 
(b) Conceptes que, si s’esqueia, l’Ajuntament va deduir o va incorporar respecte als saldos pendents de cobrament reflectits en la 


Liquidació del pressupost al tancament de l’exercici. 
(c) Conceptes amb tractament diferenciat a l’efecte de l’anàlisi de l’estimació dels saldos de dubtós cobrament. 
(d) Quantitats que no fan referència a cap deute concret sinó que van tenir la finalitat d’arrodonir l’import global de l’estimació fins a una 


quantitat arrodonida determinada (vegeu l’observació b de l’apartat 2.1.1). 
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Quadre 58. Ajuntament de Viladecans: percentatges de morositat aplicats 


Exercici de què prové 2007 2008 2009 2010 2011 


Capítols 1, 2 i 3, llevat de multes: 


n-4 i anteriors 


n-3 


n-2 


n-1 


n (exercici corrent) 


80 


60 


40 


15 


5 


80 


60 


40 


15 


5 


* 100


* 80


40 


15 


5 


100 


80 


40 


15 


5 


100 


80 


40 


15 


5 


Multes de circulació: 


n-4 i anteriors 


n-3 


n-2 


n-1 


n (exercici corrent) 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


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

Notes: 

En el període analitzat l’Ajuntament no tenia aprovats formalment pel Ple uns criteris per quantificar l’estimació dels saldos de dubtós 

cobrament (vegeu més explicacions en l’apartat 2). 

L’Ajuntament mai no va fer estimació de dubtós cobrament per als saldos pendents en concepte de multes de circulació (vegeu l’observació



c de l’apartat 2.1.1). 

* Canvi respecte de l’exercici anterior. 


Quadre 59. Ajuntament de Viladecans: graus de cobrament i de morositat mitjans del període 2007-2011 


Grau de cobrament de l’exercici % Grau de Grau de 
cobrament morositat 


mitjà període mitjà període 
Exercici de què prové 2007 2008 2009 2010 2011 2007-2011 % 2007-2011 % 


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


n-4 i anteriors 14,76 6,33 11,95 8,96 8,43 10,09 89,91 


n-3 17,09 15,32 7,16 18,52 12,77 14,17 85,83 


n-2 48,47 20,87 24,24 19,49 17,13 26,04 73,96 


n-1 58,08 61,86 57,01 59,11 36,93 54,60 45,40 


n (exercici corrent) 91,36 89,84 88,47 86,12 86,73 88,50 11,50 


Multes de circulació: 


n-4 i anteriors 9,23 0,29 0,22 38,74 25,98 14,89 85,11 


n-3 * 18,96 12,13 6,11 9,52 11,68 88,32 


n-2 3,89 25,29 3,39 18,68 37,43 17,74 82,26 


n-1 37,63 0,00 20,70 42,43 34,58 27,07 72,93 


n (exercici corrent) 99,40 98,56 94,10 90,23 91,28 94,71 5,29 


Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l’Ajuntament. 
* En aquest exercici no hi havia saldos per multes de circulació amb l’antiguitat indicada. 


Nota 


Durant el període 2007-2011 l’Ajuntament de Viladecans no va fer cap estimació de dubtós cobrament per als 
saldos pendents provinents dels capítols diferents de l’1, el 2 i el 3 i, per tant, no s’ha elaborat el quadre 
corresponent a aquests saldos, anomenat Estimació calculada per als saldos provinents de capítols diferents 
de l’1, el 2 i el 3. 
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4.2.9. Ajuntament del Prat de Llobregat 


Quadre 60. Ajuntament del Prat de Llobregat: desglossament de l’estimació dels saldos de dubtós 
cobrament 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos deutors inclosos en el Romanent de 
tresoreria: 


Provinents dels capítols 1, 2 i 3 9.328.809,81 8.605.090,67 11.070.798,16 10.356.720,35 11.309.660,61 


Provinents d’altres capítols 7.357.681,63 6.568.617,39 9.445.136,87 11.460.252,08 6.363.079,60 


Saldos pressupostaris pendents de cobrament 16.686.491,44 15.173.708,06 20.515.935,03 21.816.972,43 17.672.740,21 


Saldos deutors d’operacions no pressupost. 59.711,93 211.374,13 85.486,14 60.272,11 251.625,20 


Total saldos deutors inclosos en el Romanent de 
tresoreria 16.746.203,37 15.385.082,19 20.601.421,17 21.877.244,54 17.924.365,41 


Estimació dels saldos de dubtós cobrament: 


Dels saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 3.701.710,91 2.827.836,07 3.299.016,73 2.630.067,23 3.450.112,35 


Dels saldos provinents d’altres capítols 0,00 0,00 0,00 5.780,05 21.348,41 


Dels saldos deutors d’operacions no pressup. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Altres * (3.627,01) 0,00 (60.808,78) 90,77 2,80 


Saldos de dubtós cobrament inclosos en el 
Romanent de tresoreria 3.698.083,90 2.827.836,07 3.238.207,95 2.635.938,05 3.471.463,56 


Imports en euros. 

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

* Per diferències no identificades. Imports no significatius. 


Quadre 61. Ajuntament del Prat de Llobregat: estimació calculada per als saldos provinents dels 
capítols 1, 2 i 3 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos base de càlcul: 


Saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 (a) 9.328.809,81 8.605.090,67 11.070.798,16 10.356.720,35 11.309.660,61 


(menys) / més: (b) 


Conceptes pressupostaris 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total base de càlcul per als saldos provinents 
dels capítols 1, 2 i 3 9.328.809,81 8.605.090,67 11.070.798,16 10.356.720,35 11.309.660,61 


Desglossament de les bases de càlcul: (c) 


Base: tributs i altres ingressos llevat de multes 5.274.735,92 5.909.592,46 8.471.116,68 8.002.520,39 9.352.207,78 


Base: multes de circulació 3.759.961,35 2.442.719,23 2.369.361,02 2.128.172,72 1.750.428,08 


Base: altres multes 294.112,54 252.778,98 230.320,46 226.027,24 207.024,75 


Base: saldos amb estim. individualitzada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Estimació saldos de dubtós cobrament: 


Tributs i altres ingressos llevat de multes 1.518.167,17 1.758.645,78 2.149.423,81 1.418.335,28 2.385.076,13 


Multes de circulació 2.018.712,74 938.719,95 1.031.085,88 1.080.559,85 983.208,29 


Altres multes 164.831,00 130.470,34 118.507,04 131.172,10 81.827,93 


Total estimacions a un tant alçat 3.701.710,91 2.827.836,07 3.299.016,73 2.630.067,23 3.450.112,35 


Estimacions individualitzades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total estimació referida als capítols 1, 2 i 3 3.701.710,91 2.827.836,07 3.299.016,73 2.630.067,23 3.450.112,35 


Imports en euros. 

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

Notes: 

(a) Saldos pendents de cobrament al tancament de cada exercici obtinguts de la Liquidació del pressupost inclosa en el Compte general 


de l’Ajuntament de l’exercici corresponent. 
(b) Conceptes que, si s’esqueia, l’Ajuntament va deduir o va incorporar respecte als saldos pendents de cobrament reflectits en la Liqui


dació del pressupost al tancament de l’exercici. 
(c) Conceptes amb tractament diferenciat a l’efecte de l’anàlisi de l’estimació dels saldos de dubtós cobrament. 
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Quadre 62. Ajuntament del Prat de Llobregat: percentatges de morositat aplicats 


Exercici de què prové 2007 2008 2009 2010 2011 


Capítols 1, 2 i 3, llevat de multes: 


n-4 i anteriors 
n-3 
n-2 
n-1 
n (exercici corrent) 


99 
72 
48 
27 


0 


99 
72 
48 
27 


0 


99 
72 
48 
27 


0 


99 
72 
48 
27 


0 


99 
72 
48 
27 


0 


Multes de circulació i altres multes: 


n-4 i anteriors 
n-3 
n-2 
n-1 
n (exercici corrent) 


90 
90 
90 
90 


0 


* 99
90 
90 
90 


0 


99 
90 
90 
90 


0 


99 
90 
90 
90 


0 


* 90 
90 
90 
90 


0 


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

Notes: 

L’Ajuntament no va establir formalment els criteris per quantificar l’estimació dels saldos de dubtós cobrament fins a l’aprovació de les 

Bases d’execució del pressupost de l’exercici 2011. 

L’Ajuntament aplica als saldos pendents per altres multes els mateixos percentatges de morositat que els aplicats als saldos per multes de 

circulació.

* Canvi respecte de l’exercici anterior. 


Quadre 63. Ajuntament del Prat de Llobregat: graus de cobrament i de morositat mitjans del període 
2007-2011 


Grau de cobrament de l’exercici % Grau de Grau de 
cobrament morositat 


mitjà període mitjà període 
Exercici de què prové 2007 2008 2009 2010 2011 2007-2011 % 2007-2011 % 


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


n-4 i anteriors 1,00 0,44 4,84 82,80 2,01 18,22 81,78 
n-3 40,62 31,20 1,40 3,77 5,05 16,41 83,59 
n-2 41,63 7,72 9,91 11,80 5,28 15,27 84,73 
n-1 60,21 80,65 73,43 36,74 53,78 60,96 39,04 
n (exercici corrent) 93,91 93,06 89,18 91,32 94,65 92,42 7,58 


Multes de circulació: 


n-4 i anteriors 2,12 0,76 2,30 2,66 0,46 1,66 98,34 
n-3 6,85 23,44 46,23 14,63 3,08 18,85 81,15 
n-2 15,58 56,52 33,70 23,67 19,42 29,78 70,22 
n-1 43,32 40,05 35,85 35,84 35,86 38,18 61,82 
n (exercici corrent) 33,41 35,45 35,85 37,05 38,03 35,96 64,04 


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


Quadre 64. Ajuntament del Prat de Llobregat: estimació calculada per als saldos provinents de capítols 
diferents de l’1, el 2 i el 3 
Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos pressupostaris provinents de capítols 
diferents de l’1, el 2 i el 3 7.357.681,63 6.568.617,39 9.445.136,87 11.460.252,08 6.363.079,60 


Estimació dels saldos de dubtós cobrament: 


Dels saldos provinents del capítol 4 
Dels saldos provinents del capítol 5 
Dels saldos provinents del capítol 8 


0,00
0,00
0,00


 0,00
 0,00
 0,00


 0,00 
0,00 
0,00 


5.680,42 
99,64 
0,00 


19.836,26 
1.252,95 


259,20 


Total estimació per als saldos provinents de 
capítols diferents de l’1, el 2 i el 3 0,00 0,00 0,00 5.780,05 21.348,41 


Imports en euros.

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

Notes: 

En general, i llevat d’aquells casos en què d’acord amb una anàlisi individualitzada es va considerar no fer cap estimació, l’Ajuntament va 

aplicar el mateix escalat de percentatges de morositat que l’aplicat per als saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3. 

Respecte al mètode d’estimació per als saldos provinents d’aquests capítols, vegeu els comentaris que es fan en l’apartat 2.1.2. 
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4.2.10. Ajuntament de Castelldefels 


Quadre 65. Ajuntament de Castelldefels: desglossament de l’estimació dels saldos de dubtós cobrament 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos deutors inclosos en el Romanent de 
tresoreria: 


Provinents dels capítols 1, 2 i 3 5.837.452,46 8.571.435,11 8.202.765,59 9.247.923,47 11.604.630,38 


Provinents d’altres capítols 16.533.103,40 18.526.565,41 28.408.024,07 23.386.718,43 19.867.791,72 


Saldos pressupostaris pendents de cobrament 22.370.555,86 27.098.000,52 36.610.789,66 32.634.641,90 31.472.422,10 


Saldos deutors d’operacions no pressupost. 8.174,89 10.246,32 16.940,89 18.896,12 23.736,06 


Total saldos deutors inclosos en el Romanent 
de tresoreria 22.378.730,75 27.108.246,84 36.627.730,55 32.653.538,02 31.496.158,16 


Estimació dels saldos de dubtós cobrament: 


Dels saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 947.208,40 1.089.941,62 3.274.594,08 3.521.215,43 4.188.942,83 


Dels saldos provinents d’altres capítols 1.824.295,99 2.473.790,24 187.972,53 239.011,88 248.545,30 


Dels saldos deutors d’operacions no pressup. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Saldos de dubtós cobrament inclosos en el 
Romanent de tresoreria 2.771.504,39 3.563.731,86 3.462.566,61 3.760.227,31 4.437.488,13 


Imports en euros. 

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



Quadre 66. Ajuntament de Castelldefels: estimació calculada per als saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos base de càlcul: 


Saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 (a) 5.837.452,46 8.571.435,11 8.202.765,59 9.247.923,47 11.604.630,38 


(menys) / més: (b) 


Conceptes pressupostaris 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total base de càlcul per als saldos provinents 
dels capítols 1, 2 i 3 5.837.452,46 8.571.435,11 8.202.765,59 9.247.923,47 11.604.630,38 


Desglossament de les bases de càlcul: (c)  


Base: tributs i altres ingressos llevat de multes 2.986.982,82 5.688.803,80 5.360.066,73 6.537.699,13 9.014.385,79 


Base: multes de circulació 2.850.469,64 2.882.631,31 2.842.698,86 2.527.866,27 2.231.035,95 


Base: altres multes 0,00 0,00 0,00 182.358,07 359.208,64 


Base: saldos amb estim. individualitzada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Estimació saldos de dubtós cobrament: 


Tributs i altres ingressos llevat de multes 421.151,21 535.319,17 712.974,25 1.079.879,67 1.853.230,88 


Multes de circulació 526.057,19 554.622,45 2.561.619,83 2.277.213,50 2.012.424,17 


Altres multes 0,00 0,00 0,00 164.122,26 323.287,78 


Total estimacions a un tant alçat 947.208,40 1.089.941,62 3.274.594,08 3.521.215,43 4.188.942,83 


Estimacions individualitzades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total estimació referida als capítols 1, 2 i 3 947.208,40 1.089.941,62 3.274.594,08 3.521.215,43 4.188.942,83 


Imports en euros. 

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

Notes: 

(a) Saldos pendents de cobrament al tancament de cada exercici obtinguts de la Liquidació del pressupost inclosa en el Compte general 


de l’Ajuntament de l’exercici corresponent. 
(b) Conceptes que, si s’esqueia, l’Ajuntament va deduir o va incorporar respecte als saldos pendents de cobrament reflectits en la Liqui


dació del pressupost al tancament de l’exercici. 
(c) Conceptes amb tractament diferenciat a l’efecte de l’anàlisi de l’estimació dels saldos de dubtós cobrament. 
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Quadre 67. Ajuntament de Castelldefels: percentatges de morositat aplicats 
Exercici de què prové 2007 2008 2009 2010 2011 


Capítols 1, 2 i 3, llevat de multes: 
n-4 i anteriors 
n-3 
n-2 
n-1 
n (exercici corrent) 


100 
80 
40 
15 


5 


100 
80 
40 
15 


5 


100 
80 
40 
15 


5 


100 
80 
40 
15 


5 


100 
80 
40 
15 


5 


Multes de circulació i altres multes: 


n-4 i anteriors 
n-3 
n-2 
n-1 
n (exercici corrent) 


100 
80 
40 
15 


5 


100 
80 
40 
15 


5 


100 
* 90
* 90
* 90
* 90


100 
90 
90 
90 
90 


100 
90 
90 
90 
90 


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

Notes: 

En el període analitzat l’Ajuntament no tenia aprovats formalment pel Ple uns criteris per quantificar l’estimació dels saldos de dubtós 

cobrament (vegeu més explicacions en l’apartat 2). 

L’Ajuntament aplica als saldos pendents per altres multes els mateixos percentatges de morositat que els aplicats als saldos per multes de 

circulació.

* Canvi respecte de l’exercici anterior. 


Quadre 68. Ajuntament de Castelldefels: graus de cobrament i de morositat mitjans del període 2007
2011 


Exercici de què prové 


Capítols 1, 2 i 3, llevat de 
multes de circulació: 
n-4 i anteriors 
n-3 
n-2 
n-1 
n (exercici corrent) 


Multes de circulació: 
n-4 i anteriors 
n-3 
n-2 
n-1 
n (exercici corrent) 


2007 


66,85 
71,85 
80,63 
77,95 
94,03 


0,72 
7,94 


17,59 
40,41 
32,25 


Grau de cobrament de l’exercici % 


2008 2009 2010 


60,74 32,20 22,19 
27,92 35,98 16,97
39,93 27,92 25,00
69,67 71,93 51,05
86,83 89,53 89,90 


3,76 5,27 37,59 
10,20 15,92 12,05
18,81 21,71 20,46
39,14 34,79 31,82
31,83 28,85 30,81 


2011 


8,79 
16,46 
29,08 
52,35 
86,63 


8,19 
3,46 


20,04 
35,32 
32,27 


Grau de 
cobrament 


mitjà període 
2007-2011 % 


38,15 
33,84 
40,51 
64,59 
89,38 


11,11 
9,91 


19,72 
36,30 
31,20 


Grau de 
morositat 


mitjà període 
2007-2011 % 


61,85 
66,16 
59,49 
35,41 
10,62 


88,89 
90,09 
80,28 
63,70 
68,80 


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


Quadre 69. Ajuntament de Castelldefels: estimació calculada per als saldos provinents de capítols 
diferents de l’1, el 2 i el 3 
Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos pressupostaris provinents de capítols 
diferents de l’1, el 2 i el 3 16.533.103,40 18.526.565,41 28.408.024,07 23.386.718,43 19.867.791,72 


Estimació dels saldos de dubtós cobrament: 
Dels saldos provinents del capítol 4 
Dels saldos provinents del capítol 5 
Dels saldos provinents del capítol 6 
Dels saldos provinents del capítol 7 
Dels saldos provinents del capítol 8 


179.098,05 
5.763,86


355.668,75
1.283.500,21


265,12 


266.330,65
 26.548,03 
 1.067.006,25 
 1.113.647,89


257,42


 179.243,64
8.728,89 


0,00
 0,00
 0,00


 228.864,18 
10.147,70 


0,00 
0,00 
0,00 


241.040,30 
7.505,00 


0,00 
0,00 
0,00 


Total estimació per als saldos provinents de 
capítols diferents de l’1, el 2 i el 3 1.824.295,99 2.473.790,24 187.972,53 239.011,88 248.545,30 


Imports en euros.

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

Notes: 

En els exercicis 2007 i 2008 l’Ajuntament va aplicar, sobre la totalitat dels saldos pendents, el mateix escalat de percentatges de morositat 

que l’aplicat per als saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3. A partir de l’exercici 2009 va fer estimació de dubtós cobrament només per als 

saldos dels capítols 4 i 5 i va aplicat l’escalat següent, sobre la totalitat dels saldos pendents: exercici n-3 i anteriors, un 20%; exercici n-2,

un 10% i exercici n (exercici corrent) (corrent), un 5%. 

Respecte al mètode d’estimació per als saldos provinents d’aquests capítols, vegeu els comentaris que es fan en l’apartat 2.1.2. 
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4.2.11. Ajuntament de Granollers 


Quadre 70. Ajuntament de Granollers: desglossament de l’estimació dels saldos de dubtós cobrament 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos deutors inclosos en el Romanent de 
tresoreria: 


Provinents dels capítols 1, 2 i 3 8.444.872,42 11.638.683,42 13.548.805,23 12.845.960,12 13.773.003,32 


Provinents d’altres capítols 9.568.323,05 11.046.116,73 12.556.564,85 11.625.714,32 10.219.183,44 


Saldos pressupostaris pendents de cobrament 18.013.195,47 22.684.800,15 26.105.370,08 24.471.674,44 23.992.186,76 


Saldos deutors d’operacions no pressupost. 1.094.246,89 * (551.287,41) 1.036.384,78 801.051,02 913.418,94 


Total saldos deutors inclosos en el Romanent 
de tresoreria 19.107.442,36 22.133.512,74 27.141.754,86 25.272.725,46 24.905.605,70 


Estimació dels saldos de dubtós cobrament: 


Dels saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 3.583.411,68 4.266.311,16 4.684.138,18 5.236.599,10 6.280.430,91 


Dels saldos provinents d’altres capítols 389.526,44 270.030,07 547.772,81 575.360,63 428.352,12 


Dels saldos deutors d’operacions no pressup. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Saldos de dubtós cobrament inclosos en el 
Romanent de tresoreria 3.972.938,12 4.536.341,23 5.231.910,99 5.811.959,73 6.708.783,03 


Imports en euros. 

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

* En l’exercici 2008 el saldo de l’epígraf Deutors d’operacions no pressupostàries era creditor i, per tant, contrari a la seva naturalesa. No 
s’ha considerat aquesta incidència com una observació atès que només es produeix en aquest exercici i que l’Ajuntament no considera 
aquests comptes en la seva estimació. 


Quadre 71. Ajuntament de Granollers: estimació calculada per als saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 
Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos base de càlcul: 


Saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 (a) 8.444.872,42 11.638.683,42 13.548.805,23 12.845.960,12 13.773.003,32 


(menys) / més: (b) 


Conceptes pressupostaris 0,00 (34.280,67) (139.162,19) 0,00 0,00 


Total base de càlcul per als saldos provinents 
dels capítols 1, 2 i 3 8.444.872,42 11.604.402,75 13.409.643,04 12.845.960,12 13.773.003,32 


Desglossament de les bases de càlcul: (c) 


Base: tributs i altres ingressos llevat de multes 5.300.324,26 7.637.937,96 9.239.891,15 8.431.581,43 8.139.690,78 


Base: multes de circulació 2.354.863,89 2.733.767,41 3.457.759,41 3.134.353,48 2.924.882,22 


Base: altres multes 109.761,43 198.010,74 273.199,29 282.046,18 224.711,55 


Base: saldos amb estim. individualitzada 679.922,84 1.034.686,64 438.793,19 997.979,03 2.483.718,77 


Estimació saldos de dubtós cobrament: 


Tributs i altres ingressos llevat de multes 738.494,71 896.687,25 1.053.811,01 1.073.749,71 1.070.519,46 


Multes de circulació 1.906.986,40 2.184.069,22 2.805.393,40 2.673.509,76 2.525.555,80 


Altres multes 81.912,64 150.868,05 217.407,53 241.772,46 200.636,88 


Total estimacions a un tant alçat 2.727.393,75 3.231.624,52 4.076.611,94 3.989.031,93 3.796.712,14 


Estimacions individualitzades 679.922,84 1.034.686,64 438.793,19 997.979,03 2.483.718,77 


Total estimació dels saldos de dubtós 
cobrament provinents dels cap. 1, 2 i 3 3.407.316,59 4.266.311,16 4.515.405,13 4.987.010,96 6.280.430,91 


Estimació genèrica (d) 176.095,09 0,00 168.733,05 249.588,14 0,00 


Total estimació referida als capítols 1, 2 i 3 3.583.411,68 4.266.311,16 4.684.138,18 5.236.599,10 6.280.430,91 


Imports en euros. 

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

Notes: 

(a) Saldos pendents de cobrament al tancament de cada exercici obtinguts de la Liquidació del pressupost inclosa en el Compte general 


de l’Ajuntament de l’exercici corresponent. 
(b) Conceptes que, si s’esqueia, l’Ajuntament va deduir o va incorporar respecte als saldos pendents de cobrament reflectits en la 


Liquidació del pressupost al tancament de l’exercici. 
Els imports que minoren la base de càlcul en els exercicis 2008 i 2009 es van produir pel fet que l’Ajuntament va calcular l’estimació 
dels saldos de dubtós cobrament amb unes dades prèvies a les del tancament i, per tant, que no eren les definitives (vegeu l’obser-
vació c de l’apartat 2.1). 


(c) Conceptes amb tractament diferenciat a l’efecte de l’anàlisi de l’estimació dels saldos de dubtós cobrament. 
(d) Els imports genèrics afegits a l’estimació dels exercicis del 2007, 2009 i 2010 estan originats per errors de càlcul, la causa dels quals 


només s’ha pogut identificar per a l’exercici 2007 –duplicitat en l’estimació individualitzada i, alhora, en la general per percentatges– 
(vegeu l’observació e de l’apartat 2.1.1). 
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Quadre 72. Ajuntament de Granollers: percentatges de morositat aplicats 
Exercici de què prové 2007 2008 2009 2010 2011 


Capítols 1, 2 i 3, llevat de multes: 


n-12 i anteriors 
n-9, n-10 i n-11 
n-7 i n-8 
n-5 i n-6 
n-4 
n-3 
n-2 
n-1 
n (exercici corrent) 


100 
75 
60 
50 
25 
20 
15 
10 


5 


100 
75 
60 
50 
25 
20 
15 
10 


5 


100 
75 
60 
50 
25 
20 
15 
10 
5 


100 
75 
60 
50 
25 
20 
15 
10 
5 


100 
75 
60 
50 
25 
20 
15 
10 
5 


Multes de circulació i altres multes: 


n-4 i anteriors 
n-3 
n-2 
n-1 
n (exercici corrent) 


100 
100 
90 
80 
70 


100 
100 
90 
80 
70 


100 
100 
90 
80 
70 


100 
100 
90 
80 
70 


100 
100 
90 
80 
70 


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

Notes: 

L’Ajuntament va establir formalment els criteris per quantificar l’estimació dels saldos de dubtós cobrament en les Bases d’execució del

pressupost de cada exercici. 

L’Ajuntament aplica als saldos pendents per altres multes els mateixos percentatges de morositat que els aplicats als saldos per multes de 

circulació.

Respecte a la raonabilitat de l’escalat de percentatges aplicat vegeu l’observació c de l’apartat 2.1.1.



Quadre 73. Ajuntament de Granollers: graus de cobrament i de morositat mitjans del període 2007-2011 


Exercici de què prové 


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


n-4 i anteriors 
n-3 
n-2 
n-1 
n (exercici corrent) 


Multes de circulació: 


n-4 i anteriors 
n-3 
n-2 
n-1 
n (exercici corrent) 


2007 


9,19 
27,45 
44,21 
63,59 


91,59


12,90 
10,16 
15,19 
31,41 
48,46


Grau de cobrament de l’exercici % 


2008 2009 2010 


11,26 8,41 4,13 
11,33 3,41 6,43 
8,15 20,79 19,71 


71,52 72,85 68,80 


86,03 84,20 88,09 


16,65 11,31 7,89 
11,81 9,84 7,26 
11,87 12,85 11,60 
23,23 9,12 16,80 
43,33 37,67 53,89 


2011 


4,59 
14,75 
19,35 
51,03 


88,20 


20,20 
11,28 
15,28 
17,55 
53,11 


Grau de 
cobrament 


mitjà període 
2007-2011 % 


7,52 
12,67 
22,44 
65,56 


87,62 


13,79 
10,07 
13,36 
19,62 
47,29 


Grau de 
morositat 


mitjà període 
2007-2011 % 


92,48 
87,33 
77,56 
34,44 


12,38 


86,21 
89,93 
86,64 
80,38 
52,71 


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


Quadre 74. Ajuntament de Granollers: estimació calculada per als saldos provinents de capítols 
diferents de l’1, el 2 i el 3 
Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos pressupostaris provinents de capítols 
diferents de l’1, el 2 i el 3 9.568.323,05 11.046.116,73 12.556.564,85 11.625.714,32 10.219.183,44 


Estimació dels saldos de dubtós cobrament: 


Dels saldos provinents del capítol 4 
Dels saldos provinents del capítol 5 
Dels saldos provinents del capítol 7 


340.896,58
48.629,86


0,00


 212.346,90
 57.683,17
 0,00 


 303.116,14 
 56.618,05 


188.038,62 


301.790,26
85.532,09


188.038,28


 355.170,37 
 73.181,75 


0,00 


Total estimació per als saldos provinents de 
capítols diferents de l’1, el 2 i el 3 389.526,44 270.030,07 547.772,81 575.360,63 428.352,12 


Imports en euros.

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

Nota: Per als saldos provinents del capítol 5 l’Ajuntament va aplicar el mateix escalat de percentatges de morositat que l’aplicat per als sal

dos provinents dels capítols 1, 2 i 3. Per als provinents del capítol 4 i 7 va determinar l’estimació de manera individualitzada. 
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4.2.12. Ajuntament de Cerdanyola del Vallès 


Quadre 75. Ajuntament de Cerdanyola del Vallès: desglossament de l’estimació dels saldos de dubtós 
cobrament 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos deutors inclosos en el Romanent de 
tresoreria: 


Provinents dels capítols 1, 2 i 3 14.015.071,16 13.132.954,53 13.273.124,50 14.266.183,09 14.154.055,07 


Provinents d’altres capítols 6.325.753,80 6.745.475,32 11.768.151,80 19.670.464,97 20.067.051,91 


Saldos pressupostaris pendents de cobrament 20.340.824,96 19.878.429,85 25.041.276,30 33.936.648,06 34.221.106,98 


Saldos deutors d’operacions no pressupost. 71.954,66 308.261,72 148.837,15 150.853,28 257.319,80 


Total saldos deutors inclosos en el Romanent 
de tresoreria 20.412.779,62 20.186.691,57 25.190.113,45 34.087.501,34 34.478.426,78 


Estimació dels saldos de dubtós cobrament: 


Dels saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 5.290.946,33 5.572.188,15 5.871.109,57 6.568.055,22 7.292.848,24 


Dels saldos provinents d’altres capítols 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Dels saldos deutors d’operacions no pressup. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Saldos de dubtós cobrament inclosos en el 
Romanent de tresoreria 5.290.946,33 5.572.188,15 5.871.109,57 6.568.055,22 7.292.848,24 


Imports en euros. 

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



Quadre 76. Ajuntament de Cerdanyola del Vallès: estimació calculada per als saldos provinents dels 
capítols 1, 2 i 3 
Conceptes 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos base de càlcul: 
Saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 (a) 14.015.071,16 13.132.954,53 13.273.124,50 14.266.183,09 14.154.055,07 
(menys) / més: (b) 
Conceptes pressupostaris (178.716,53) 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total base de càlcul per als saldos provinents 
dels capítols 1, 2 i 3 13.836.354,63 13.132.954,53 13.273.124,50 14.266.183,09 14.154.055,07 


Desglossament de les bases de càlcul: (c) 
Base: tributs i altres ingressos llevat de multes 10.002.898,14 11.754.080,34 12.233.185,04 12.730.545,74 12.793.821,79 
Base: multes de circulació 1.376.937,56 1.378.874,19 1.039.939,46 1.535.637,35 1.360.233,28 
Base: altres multes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Base: saldos amb estim. individualitzada 2.456.518,93 0,00 0,00 0,00 0,00 
Estimació saldos de dubtós cobrament: 
Tributs i altres ingressos llevat de multes 2.511.289,07 4.997.011,65 5.610.877,98 6.478.748,78 7.052.291,70 
Multes de circulació 341.027,03 575.176,50 260.231,59 400.209,33 240.556,54 
Altres multes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total estimacions a un tant alçat 2.852.316,10 5.572.188,15 5.871.109,57 6.878.958,11 7.292.848,24 
Estimacions individualitzades 2.438.630,23 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total estimació dels saldos de dubtós 
cobrament provinents dels cap. 1, 2 i 3 5.290.946,33 5.572.188,15 5.871.109,57 6.878.958,11 7.292.848,24 


Estimació genèrica (d) 0,00 0,00 0,00 (310.902,89) 0,00 


Total estimació referida als capítols 1, 2 i 3 5.290.946,33 5.572.188,15 5.871.109,57 6.568.055,22 7.292.848,24 


Imports en euros. 

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

Notes: 

(a) Saldos pendents de cobrament al tancament de cada exercici obtinguts de la Liquidació del pressupost inclosa en el Compte general 


de l’Ajuntament de l’exercici corresponent. 
(b) Conceptes que, si s’esqueia, l’Ajuntament va deduir o va incorporar respecte als saldos pendents de cobrament reflectits en la Liqui


dació del pressupost al tancament de l’exercici. 
L’import deduït en l’exercici 2007 correspon a un saldo pendent de la Universitat Autònoma de Barcelona, provinent de l’any 2006, que 
es va deduir per error (vegeu l’observació e de l’apartat 2.1.1). 


(c) Conceptes amb tractament diferenciat a l’efecte de l’anàlisi de l’estimació dels saldos de dubtós cobrament. 
(d) En l’exercici 2010 l’Ajuntament va cometre un error en les fórmules internes del full de càlcul emprat per fer l’estimació que va provocar 


una infravaloració de l’import determinat (vegeu l’observació e de l’apartat 2.1.1). 
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Quadre 77. Ajuntament de Cerdanyola del Vallès: percentatges de morositat aplicats 


Exercici de què prové 2007 2008 2009 2010 2011 


Capítols 1, 2 i 3, llevat de multes: 


n-4 i anteriors 


n-3 


n-2 


n-1 


n (exercici corrent) 


100 


80 


40 


15 


5 


100 


80 


40 


15 


5 


100 


80 


40 


15 


5 


100 


80 


40 


15 


5 


100 


80 


40 


15 


5 


Multes de circulació: 


n-4 i anteriors 


n-3 


n-2 


n-1 


n (exercici corrent) 


100 


80 


40 


15 


5 


100 


80 


40 


15 


5 


100 


80 


40 


15 


5 


100 


80 


40 


15 


5 


100 


80 


40 


15 


5 


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

Notes: 

L’Ajuntament va establir formalment els criteris per quantificar l’estimació dels saldos de dubtós cobrament en les Bases d’execució del 

pressupost de cada exercici. 

En els exercicis 2010 i 2011 els percentatges aplicats als saldos pendents per multes de circulació no coincideixen amb els establerts en

les Bases d’execució del pressupost corresponents (vegeu l’observació d de l’apartat 2.1.1). 



Quadre 78. Ajuntament de Cerdanyola del Vallès: graus de cobrament i de morositat mitjans del 
període 2007-2011 


Grau de cobrament de l’exercici % Grau de Grau de 
cobrament morositat 


mitjà període mitjà període 
Exercici de què prové 2007 2008 2009 2010 2011 2007-2011 % 2007-2011 % 


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


n-4 i anteriors * 0,93 0,32 1,59 6,17 2,25 97,75 


n-3 * 4,19 18,44 1,94 7,47 8,01 91,99 


n-2 * 55,17 16,94 4,87 17,67 23,66 76,34 


n-1 27,82 81,33 59,46 56,39 60,64 57,13 42,87 


n (exercici corrent) 77,99 83,07 86,95 87,93 88,12 84,81 15,19 


Multes de circulació: 


n-4 i anteriors * 0,00 11,31 0,44 0,03 2,95 97,06 


n-3 * 3,68 9,84 2,73 4,46 5,18 94,82 


n-2 * 14,65 12,85 82,97 15,22 31,42 68,58 


n-1 23,35 31,90 9,12 21,35 39,96 25,14 74,86 


n (exercici corrent) 26,00 54,25 37,67 31,38 40,82 38,02 61,98 


Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l’Ajuntament. 
* No considerat, atès que en aquest exercici els saldos pendents d’exercicis anteriors es trobaven tots agrupats en l’exercici n-1. 


Nota 


Durant el període 2007-2011 l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès no va fer cap estimació de dubtós 
cobrament per als saldos pendents provinents dels capítols diferents de l’1, el 2 i el 3 i, per tant, no s’ha 
elaborat el quadre corresponent a aquests saldos, anomenat Estimació calculada per als saldos provinents de 
capítols diferents de l’1, el 2 i el 3. 
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4.2.13. Ajuntament de Mollet del Vallès 


Quadre 79. Ajuntament de Mollet del Vallès: desglossament de l’estimació dels saldos de dubtós 
cobrament 
Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos deutors inclosos en el Romanent de 
tresoreria: 


Provinents dels capítols 1, 2 i 3 12.251.285,27 14.015.132,80 20.564.322,57 20.135.393,34 20.524.074,33 
Provinents d’altres capítols 5.242.201,49 6.732.716,72 11.411.359,29 13.986.426,25 17.784.026,80 


Saldos pressupostaris pendents de cobrament 17.493.486,76 20.747.849,52 31.975.681,86 34.121.819,59 38.308.101,13 
Saldos deutors d’operacions no pressupost. 219.232,26 165.705,26 239.477,52 232.624,11 191.544,86 


Total saldos deutors inclosos en el Romanent 
de tresoreria 17.712.719,02 20.913.554,78 32.215.159,38 34.354.443,70 38.499.645,99 


Estimació dels saldos de dubtós cobrament: 


Dels saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 2.631.757,57 494.435,96 369.641,33 401.614,02 533.528,18 
Dels saldos provinents d’altres capítols 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Dels saldos deutors d’operacions no pressup. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Altres * 0,36 0,00 0,00 0,00 17.013,36 


Saldos de dubtós cobrament inclosos en el 
Romanent de tresoreria 2.631.757,93 494.435,96 369.641,33 401.614,02 550.541,54 


Imports en euros. 

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

* Per diferències no identificades. Imports no significatius. 


Quadre 80. Ajuntament de Mollet del Vallès: estimació calculada per als saldos provinents dels capítols 
1, 2 i 3 
Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos base de càlcul: 


Saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 (a) 12.251.285,27 14.015.132,80 20.564.322,57 20.135.393,34 20.524.074,33 
(menys) / més: (b) 
Conceptes pressupostaris (13.706.843,24) (16.829.422,18) (19.990.543,80) (19.642.276,23) (18.037.705,59) 


Total base de càlcul per als saldos 
provinents dels capítols 1, 2 i 3 (1.455.557,97) (2.814.289,38) 573.778,77 493.117,11 2.486.368,74 


Desglossament de les bases de càlcul: (c)  
Base: tributs i altres ingressos llevat de 
multes (4.764.388,12) (6.499.834,45) (2.595.239,10) (3.778.642,26) (1.162.244,19) 
Base: multes de circulació 3.308.830,15 3.685.545,07 3.169.017,87 4.137.417,71 3.582.619,67 
Base: altres multes 0,00 0,00 0,00 134.341,66 65.993,26 
Base: saldos amb estim. individualitzada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Estimació saldos de dubtós cobrament: 


Tributs i altres ingressos llevat de multes 346.214,82 (1.728.908,05) (1.642.643,56) (1.911.533,95) (812.336,86) 


Multes de circulació 2.285.542,75 2.223.344,01 2.012.284,89 2.313.147,97 1.345.865,04 
Altres multes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total estimacions a un tant alçat 2.631.757,57 494.435,96 369.641,33 401.614,02 533.528,18 
Estimacions individualitzades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total estimació referida als capítols 1, 2 i 3 2.631.757,57 494.435,96 369.641,33 401.614,02 533.528,18 


Imports en euros. 

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

Notes: 

(a) Saldos pendents de cobrament al tancament de cada exercici obtinguts de la Liquidació del pressupost inclosa en el Compte general 


de l’Ajuntament de l’exercici corresponent. 
(b) Conceptes que, si s’esqueia, l’Ajuntament va deduir o va incorporar respecte als saldos pendents de cobrament reflectits en la 


Liquidació del pressupost al tancament de l’exercici. 
Segons manifestacions de l’Ajuntament, els imports que minoren la base de càlcul de cada exercici fan referència a deutes garantits; 
això no obstant, aquesta Sindicatura considera que l’import deduït en cada exercici no seria el procedent, atès que dóna com a resultat 
unes bases de càlcul negatives (vegeu l’observació a de l’apartat 2.1.1). 


(c) Conceptes amb tractament diferenciat a l’efecte de l’anàlisi de l’estimació dels saldos de dubtós cobrament. 
La base de càlcul per als tributs i altres ingressos llevat de multes reflectida en el quadre és negativa –i en els exercicis del 2008 al 
2011 també l’estimació corresponent– a causa del fet que els imports dels deutes garantits als quals s’ha fet referència en la nota 
anterior s’han deduït íntegrament d’aquest concepte, atès que no s’ha pogut identificar la part corresponent a multes de circulació 
(vegeu l’observació indicada en la nota anterior). 
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Quadre 81. Ajuntament de Mollet del Vallès: percentatges de morositat aplicats 


Exercici de què prové 2007 2008 2009 2010 2011 


Capítols 1, 2 i 3, llevat de multes: 


n-6 i anteriors 


n-5 


n-4 


n-3 


n-2 


n-1 


n (exercici corrent) 


100 


80 


60 


40 


20 


0 


0 


100 


80 


60 


40 


20 


0 


0 


100 


80 


60 


40 


20 


0 


0 


100 


80 


60 


40 


20 


0 


0 


100 


80 


60 


40 


20 


0 


0 


Multes de circulació: 


n-6 i anteriors 


n-5 


n-4 


n-3 


n-2 


n-1 


n (exercici corrent) 


100 


80 


60 


40 


20 


0 


0 


100 


80 


60 


40 


20 


0 


0 


100 


80 


60 


40 


20 


0 


0 


100 


80 


60 


40 


20 


0 


0 


100 


80 


60 


40 


20 


0 


0 


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

Notes: 

En el període analitzat l’Ajuntament no tenia aprovats formalment pel Ple uns criteris per quantificar l’estimació dels saldos de dubtós 



cobrament (vegeu més explicacions en l’apartat 2). 

Respecte a la raonabilitat de l’escalat de percentatges aplicat vegeu l’observació c de l’apartat 2.1.1.



Quadre 82. Ajuntament de Mollet del Vallès: graus de cobrament i de morositat mitjans del període 
2007-2011 


Grau de cobrament de l’exercici % Grau de Grau de 
cobrament morositat 


mitjà període mitjà període 
Exercici de què prové 2007 2008 2009 2010 2011 2007-2011 % 2007-2011 % 


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


n-4 i anteriors 7,90 9,51 2,08 1,32 1,78 4,52 95,48 


n-3 22,86 9,24 4,20 6,14 10,17 10,52 89,48 


n-2 17,72 15,53 29,76 27,21 8,16 19,68 80,32 


n-1 76,90 53,81 53,83 54,53 21,28 52,07 47,93 


n (exercici corrent) 77,59 73,98 60,69 65,96 73,55 70,35 29,65 


Multes de circulació: 


n-4 i anteriors 0,10 0,12 0,10 0,08 0,02 0,08 99,92 


n-3 9,85 4,86 30,52 13,58 12,27 14,22 85,78 


n-2 30,91 18,36 27,20 24,52 20,00 24,20 75,80 


n-1 40,51 33,47 29,72 31,08 39,02 34,76 65,24 


n (exercici corrent) 30,04 24,74 30,75 18,11 23,76 25,48 74,52 


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


Nota 


Durant el període 2007-2011 l’Ajuntament de Mollet del Vallès no va fer cap estimació de dubtós cobrament per 
als saldos pendents provinents dels capítols diferents de l’1, el 2 i el 3 i, per tant, no s’ha elaborat el quadre 
corresponent a aquests saldos, anomenat Estimació calculada per als saldos provinents de capítols diferents 
de l’1, el 2 i el 3. 
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4.2.14. Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 


Quadre 83. Ajuntament d’Esplugues de Llobregat: desglossament de l’estimació dels saldos de dubtós 
cobrament 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos deutors inclosos en el Romanent de 
tresoreria: 


Provinents dels capítols 1, 2 i 3 889.257,48 3.185.393,10 4.200.446,44 5.993.337,11 7.151.921,83 


Provinents d’altres capítols 1.691.833,52 1.344.446,44 4.996.108,11 1.649.303,26 2.594.656,41 


Saldos pressupostaris pendents de cobrament 2.581.091,00 4.529.839,54 9.196.554,55 7.642.640,37 9.746.578,24 


Saldos deutors d’operacions no pressupost. 17.547,30 17.069,14 21.387,57 7.633,48 22.224,20 


Total saldos deutors inclosos en el Romanent 
de tresoreria 2.598.638,30 4.546.908,68 9.217.942,12 7.650.273,85 9.768.802,44 


Estimació dels saldos de dubtós cobrament: 


Dels saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 194.484,68 595.622,98 221.726,23 1.073.807,45 1.953.216,20 


Dels saldos provinents d’altres capítols 208.277,32 228.233,93 167.761,18 6.564,60 182.842,36 


Dels saldos deutors d’operacions no pressup. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Saldos de dubtós cobrament inclosos en el 
Romanent de tresoreria 402.762,00 823.856,91 389.487,41 1.080.372,05 2.136.058,56 


Imports en euros. 

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



Quadre 84. Ajuntament d’Esplugues de Llobregat: estimació calculada per als saldos provinents dels 
capítols 1, 2 i 3 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos base de càlcul: 


Saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 (a) 889.257,48 3.185.393,10 4.200.446,44 5.993.337,11 7.151.921,83 


(menys) / més: (b) 


Conceptes pressupostaris no inclosos (184.123,24) (231.563,13) (96.103,02) (8.783,19) (231.179,70) 


Conceptes en període voluntari de recaptació (350.541,36) (2.029.506,03) (2.890.118,74) (769.717,88) (259.686,89) 


Total base de càlcul per als saldos provinents 
dels capítols 1, 2 i 3 354.592,88 924.323,94 1.214.224,68 5.214.836,04 6.661.055,24 


Desglossament de les bases de càlcul: (c)  


Base: tributs i altres ingressos llevat de multes 354.592,88 924.323,94 1.214.224,68 4.391.876,04 6.043.835,24 


Base: multes de circulació 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Base: altres multes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Base: saldos amb estim. individualitzada 0,00 0,00 0,00 822.960,00 617.220,00 


Estimació saldos de dubtós cobrament: 


Tributs i altres ingressos llevat de multes 194.484,68 595.622,98 221.726,23 1.073.807,45 1.953.216,20 


Multes de circulació 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Altres multes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total estimacions a un tant alçat 194.484,68 595.622,98 221.726,23 1.073.807,45 1.953.216,20 


Estimacions individualitzades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total estimació referida als capítols 1, 2 i 3 194.484,68 595.622,98 221.726,23 1.073.807,45 1.953.216,20 


Imports en euros. 

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

Notes: 

(a) Saldos pendents de cobrament al tancament de cada exercici obtinguts de la Liquidació del pressupost inclosa en el Compte general 


de l’Ajuntament de l’exercici corresponent. 
(b) Conceptes que, si s’esqueia, l’Ajuntament va deduir o va incorporar respecte als saldos pendents de cobrament reflectits en la 


Liquidació del pressupost al tancament de l’exercici. 
Els conceptes pressupostaris no inclosos en la base de càlcul corresponen, bàsicament, a ingressos per la venda selectiva de cartró i 
paper així com a reintegraments per obres i per danys a la via pública (vegeu l’observació a de l’apartat 2.1.1). 
Respecte als imports en període voluntari de recaptació, que també minoren la base de càlcul de l’estimació, vegeu la mateixa 
observació. 


(c) Conceptes amb tractament diferenciat a l’efecte de l’anàlisi de l’estimació dels saldos de dubtós cobrament. 
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Quadre 85. Ajuntament d’Esplugues de Llobregat: percentatges de morositat aplicats 
Exercici de què prové 2007 2008 2009 2010 2011 


Capítols 1, 2 i 3, llevat de multes: 


n-4 i anteriors 
n-3 
n-2 
n-1 
n (exercici corrent) 


100 
100 


89 
70 
35 


100 
100 
* 87
* 79
* 59


* 99
* 75


 * 50
 * 25
 * 5


 99 
75 
50 
25 


5 


* 97 
75 
50 
25 
5 


Multes de circulació: 


n-4 i anteriors 
n-3 
n-2 
n-1 
n (exercici corrent) 


-
-
-
-
-


-
-
-
-
-


-
-
-
-
-


-
-
-
-
-


-
-
-
-
-


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

Notes: 

L’Ajuntament va establir formalment els criteris per quantificar l’estimació dels saldos de dubtós cobrament en les Bases d’execució del

pressupost de cada exercici. Malgrat això, els percentatges aplicats no són els establerts en les Bases (vegeu l’observació d de l’apartat 

2.1.1). 

Per a les multes de circulació no hi ha un escalat de percentatges de morositat, atès que es comptabilitzen d’acord amb el cobrament

(gestió i recaptació delegada a l’OGT de la Diputació de Barcelona). 

* Canvi respecte de l’exercici anterior. 


Quadre 86. Ajuntament d’Esplugues de Llobregat: graus de cobrament i de morositat mitjans del 
període 2007-2011 


Exercici de què prové 


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


n-4 i anteriors 
n-3 
n-2 
n-1 
n (exercici corrent) 


Multes de circulació: 


n-4 i anteriors 
n-3 
n-2 
n-1 
n (exercici corrent) 


2007 


12,27 
41,16 
53,55 
80,53 


96,82 


n/a 
n/a 
n/a 
n/a 
n/a 


Grau de cobrament de l’exercici % 


2008 2009 2010 


11,10 12,12 2,89 
49,76 20,95 18,32 
61,00 17,23 3,86 
73,51 47,07 72,19 


86,64 87,87 86,59 


n/a n/a n/a 
n/a n/a n/a 
n/a n/a n/a 
n/a n/a n/a 
n/a n/a n/a 


2011 


21,81 
1,45


12,03
33,09


88,59


n/a 
n/a 
n/a 
n/a 
n/a 


Grau de 
cobrament 


mitjà període 
2007-2011 % 


12,04 
26,33


 29,53
 61,28


 89,30


n/a 
n/a 
n/a 
n/a 
n/a 


Grau de 
morositat


 mitjà període 
2007-2011 % 


87,96 
73,67 
70,47 
38,72 


10,70 


n/a 
n/a 
n/a 
n/a 
n/a 


Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l’Ajuntament. 
n/a: No aplicable per a multes de circulació. 


Quadre 87. Ajuntament d’Esplugues de Llobregat: estimació calculada per als saldos provinents de 
capítols diferents de l’1, el 2 i el 3 
Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos pressupostaris provinents de capítols 
diferents de l’1, el 2 i el 3 1.691.833,52 1.344.446,44 4.996.108,11 1.649.303,26 2.594.656,41 


Estimació dels saldos de dubtós cobrament: 


Dels saldos provinents del capítol 5 
Dels saldos provinents del capítol 6 
Dels saldos provinents del capítol 7 
Dels saldos provinents del capítol 8


199.017,01 
3.777,22
5.483,09


 0,00 


219.333,94
 3.777,20 


0,00 
5.122,79 


 159.834,23 
3.777,22


0,00
4.149,73 


120,20
 6.444,40 


0,00 
0,00 


 179.065,14 
3.777,22 


0,00 
0,00 


Total estimació per als saldos provinents de 
capítols diferents de l’1, el 2 i el 3 208.277,32 228.233,93 167.761,18 6.564,60 182.842,36 


Imports en euros.

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

Nota: Per als saldos provinents del capítol 5 l’Ajuntament va aplicar el mateix escalat de percentatges de morositat que l’aplicat per als

saldos dels capítols 1, 2 i 3. Per als provinents de la resta dels capítols va determinar l’estimació de manera individualitzada. 
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4.2.15. Ajuntament de Gavà 


Quadre 88. Ajuntament de Gavà: desglossament de l’estimació dels saldos de dubtós cobrament 
Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos deutors inclosos en el Romanent de 
tresoreria: 


Provinents dels capítols 1, 2 i 3 3.949.643,46 5.079.625,52 6.051.313,14 6.684.119,09 8.769.335,64 
Provinents d’altres capítols 4.057.449,86 10.534.330,46 16.246.421,19 9.863.167,32 6.005.443,12 


Saldos pressupostaris pendents de cobrament 8.007.093,32 15.613.955,98 22.297.734,33 16.547.286,41 14.774.778,76 
Saldos deutors d’operacions no pressupost. 39.887,58 402.921,64 50.419,04 306.801,60 309.253,86 


Total saldos deutors inclosos en el Romanent de 
tresoreria 8.046.980,90 16.016.877,62 22.348.153,37 16.854.088,01 15.084.032,62 


Estimació dels saldos de dubtós cobrament: 


Dels saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 491.084,38 520.044,46 820.275,11 1.282.796,63 2.884.584,84 
Dels saldos provinents d’altres capítols 14.745,95 961,75 3.144,69 8.881,21 42.027,02 
Dels saldos deutors d’operacions no pressup. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Altres * (4.791,84) (2.738,16) 80,44 1.493,70 72.353,83 


Saldos de dubtós cobrament inclosos en el 
Romanent de tresoreria 501.038,49 518.268,05 823.500,24 1.293.171,54 2.998.965,69 


Imports en euros. 

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

* Els imports reflectits per als exercicis 2007 i 2008 corresponen a diferències no identificades (imports no significatius). Els imports reflectits 
per als exercicis 2009, 2010 i 2011 estan originats, bàsicament, per una sobrevaloració de l’estimació pel fet d’haver-la calculat a partir 
d’unes dades anteriors a les del tancament i, per tant, els imports pendents de cobrament que van emprar com a base de càlcul van 
incloure determinats imports ja cobrats o donats de baixa (vegeu l’observació c de l’apartat 2.1). 


Quadre 89. Ajuntament de Gavà: estimació calculada per als saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 
Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos base de càlcul: 


Saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 (a) 3.949.643,46 5.079.625,52 6.051.313,14 6.684.119,09 8.769.335,64 


(menys) / més: (b) 


Conceptes pressupostaris 328,05 0,00 689.975,48 61.983,39 0,00 


Total base de càlcul per als saldos provinents 
dels capítols 1, 2 i 3 3.949.971,51 4.656.872,14 6.741.288,62 6.746.102,48 8.769.335,64 


Desglossament de les bases de càlcul: (c) 


Base: tributs i altres ingressos llevat de multes 2.261.966,32 3.005.647,31 5.023.983,13 5.082.169,01 5.499.569,87 


Base: multes de circulació 1.548.289,14 1.468.251,89 1.293.393,14 961.834,45 1.188.205,42 


Base: altres multes 139.716,05 0,00 0,00 0,00 0,00 


Base: saldos amb estim. individualitzada 0,00 605.726,32 423.912,35 702.099,02 2.081.560,35 


Estimació saldos de dubtós cobrament: 


Tributs i altres ingressos llevat de multes 93.635,20 122.359,12 246.080,83 429.541,46 713.148,80 


Multes de circulació 346.170,23 256.742,11 362.238,10 253.458,88 494.657,71 


Altres multes 21.278,95 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total estimacions a un tant alçat 461.084,38 379.101,23 608.318,93 683.000,34 1.207.806,51 


Estimacions individualitzades 0,00 140.943,23 211.956,18 599.796,29 1.676.778,33 


Total estimació dels saldos de dubtós 
cobrament provinents dels cap. 1, 2 i 3 461.084,38 520.044,46 820.275,11 1.282.796,63 2.884.584,84 


Estimació genèrica (d) 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total estimació referida als capítols 1, 2 i 3 491.084,38 520.044,46 820.275,11 1.282.796,63 2.884.584,84 


Imports en euros. 

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

Notes: 

(a) Saldos pendents de cobrament al tancament de cada exercici obtinguts de la Liquidació del pressupost inclosa en el Compte general 


de l’Ajuntament de l’exercici corresponent. 
(b) Conceptes que, si s’esqueia, l’Ajuntament va deduir o va incorporar respecte als saldos pendents de cobrament reflectits en la 


Liquidació del pressupost al tancament de l’exercici. 
Els imports afegits que es reflecteixen en el quadre corresponen, bàsicament, a errors comesos pel fet d’haver duplicat en la base de 
càlcul de l’estimació alguns dels saldos pendents de cobrament (vegeu l’observació e de l’apartat 2.1.1). 


(c) Conceptes amb tractament diferenciat a l’efecte de l’anàlisi de l’estimació dels saldos de dubtós cobrament. 
(d) L’Ajuntament no ha donat una explicació de l’estimació genèrica, de 30.000 €, inclosa en l’exercici 2007. Això no obstant, no s’ha 


considerat aquesta incidència com una observació atès que només afecta aquest exercici. 
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Quadre 90. Ajuntament de Gavà: percentatges de morositat aplicats 
Exercici de què prové 2007 2008 2009 2010 2011 


Capítols 1, 2 i 3, llevat de multes: 
n-6 i anteriors 
n-5 
n-4 
n-3 
n-2 
n-1 
n (exercici corrent) 


100 
50 
25 
15 
10 
5 
0 


100 
* 100
* 50
* 25
* 15


5 
* 1


100 
100 


 * 75
 * 50
 15 


5 
1 


100 
100 


 * 80
 * 40


* 10
5 
1 


100 
* 80 


 * 40 
 * 25 
 * 15 


* 10 
* 5 


Multes de circulació: 
n-4 i anteriors 
n-3 
n-2 
n-1 
n (exercici corrent) 


n/a 
n/a 


0 
30 
15 


n/a 
n/a 
* 25
* 20
15 


n/a
* 75


 * 50
 * 25


* 20


 100 
100 


50 
25 


 * 10


100 
100 
* 75 
* 50 


 * 25 


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

Notes: 

En el període analitzat l’Ajuntament no tenia aprovats formalment pel Ple uns criteris per quantificar l’estimació dels saldos de dubtós 

cobrament (vegeu més explicacions en l’apartat 2). 

Respecte a la raonabilitat de l’escalat de percentatges aplicat vegeu l’observació c de l’apartat 2.1.1.

Per a aquells exercicis on s’indica n/a (no aplicable), és pel fet que no hi havia saldos pendents de cobrament provinents del període 

indicat. 

* Canvi respecte de l’exercici anterior. 


Quadre 91. Ajuntament de Gavà: graus de cobrament i de morositat mitjans del període 2007-2011 


Exercici de què prové 


Capítols 1, 2 i 3, llevat de 
multes de circulació: 
n-4 i anteriors 
n-3 
n-2 
n-1 
n (exercici corrent) 


Multes de circulació: 
n-4 i anteriors 
n-3 
n-2 
n-1 
n (exercici corrent) 


2007 


9,82 
66,87 
33,24 
79,49 
93,25


(a) 
(a) 


88,11 
34,90 
37,45


Grau de cobrament de l’exercici % 


2008 2009 2010 


62,00 31,59 6,66 
26,50 17,91 6,52 
32,34 23,06 17,47 
58,76 60,68 57,75 
88,66 87,17 87,71 


(a) (a) 18,07 
(b) 100,00 12,61 99,27 


34,15 37,87 23,38 
39,94 28,98 26,93 
33,77 33,20 22,68 


2011 


5,60 
14,71 
15,96 
46,26 
84,46 


(b) 100,00 
2,77 


13,74 
33,88 
34,24 


Grau de 
cobrament 


mitjà període 
2007-2011 % 


23,13 
26,50 
24,41 
60,59 
88,25 


18,07 
38,22 
39,45 
32,93 
32,27 


Grau de 
morositat 


mitjà període 
2007-2011 % 


76,87 
73,50 
75,59 
39,41 
11,75 


81,93 
61,78 
60,55 
67,07 
67,73 


Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l’Ajuntament. 
Notes: 
(a) En aquest exercici no hi havia saldos per multes de circulació amb l’antiguitat indicada. 
(b) Grau de cobrament no considerat en el càlcul atès que, com que fa referència a uns saldos insignificants, la seva inclusió desvirtuaria el 


grau de cobrament mitjà del període. 


Quadre 92. Ajuntament de Gavà: estimació calculada per als saldos provinents de capítols diferents de 
l’1, el 2 i el 3 
Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos pressupostaris provinents de capítols diferents 
de l’1, el 2 i el 3 4.057.449,86 10.534.330,46 16.246.421,19 9.863.167,32 6.005.443,12 


Estimació dels saldos de dubtós cobrament: 
Dels saldos provinents del capítol 4 
Dels saldos provinents del capítol 5 
Dels saldos provinents del capítol 7 


0,00
687,45


14.058,50


 0,00 
961,75 


0,00 


0,00 
3.144,69 


0,00 


1.958,55 
5.874,05 
1.048,61 


31.001,56 
11.025,46 


0,00 
Total estimació per als saldos provinents de capítols 
diferents de l’1, el 2 i el 3 14.745,95 961,75 3.144,69 8.881,21 42.027,02 


Imports en euros.

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

Notes: 

En general, i només per a aquells casos en què es va considerar fer estimació, l’Ajuntament va aplicar el mateix escalat de percentatges de 

morositat que l’aplicat per als saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3. 

Respecte al mètode d’estimació per als saldos provinents d’aquests capítols, vegeu els comentaris que es fan en l’apartat 2.1.2.
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4.2.16. Ajuntament de Figueres 


Quadre 93. Ajuntament de Figueres: desglossament de l’estimació dels saldos de dubtós cobrament 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos deutors inclosos en el Romanent de 
tresoreria: 


Provinents dels capítols 1, 2 i 3 10.113.762,81 13.564.148,21 11.576.766,93 13.071.880,33 14.166.497,13 


Provinents d’altres capítols 2.738.364,76 2.082.642,40 2.024.084,85 8.061.952,99 3.553.555,30 


Saldos pressupostaris pendents de cobrament 12.852.127,57 15.646.790,61 13.600.851,78 21.133.833,32 17.720.052,43 


Saldos deutors d’operacions no pressupost. 574.325,77 1.081.759,75 1.099.308,83 279.725,90 196.956,60 


Total saldos deutors inclosos en el Romanent 
de tresoreria 13.426.453,34 16.728.550,36 14.700.160,61 21.413.559,22 17.917.009,03 


Estimació dels saldos de dubtós cobrament: 


Dels saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 1.882.822,49 1.690.592,99 1.464.527,24 1.270.715,22 1.451.814,91 


Dels saldos provinents d’altres capítols 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Dels saldos deutors d’operacions no pressup. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Saldos de dubtós cobrament inclosos en el 
Romanent de tresoreria 1.882.822,49 1.690.592,99 1.464.527,24 1.270.715,22 1.451.814,91 


Imports en euros. 

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



Quadre 94. Ajuntament de Figueres: estimació calculada per als saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos base de càlcul: 


Saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 (a) 10.113.762,81 13.564.148,21 11.576.766,93 13.071.880,33 14.166.497,13 


(menys) / més: (b) 


Conceptes pressupostaris (1.978.621,74) (2.141.767,60) (2.399.299,02) (2.335.809,48) (3.925.487,15) 


Total base de càlcul per als saldos provinents 
dels capítols 1, 2 i 3 8.135.141,07 11.422.380,61 9.177.467,91 10.736.070,85 10.241.009,98 


Desglossament de les bases de càlcul: (c) 


Base: tributs i altres ingressos llevat de multes 7.699.664,62 11.149.733,07 9.030.801,09 10.509.918,01 10.122.876,64 


Base: multes de circulació 128.086,21 3.734,21 3.012,76 1.409,94 1.409,94 


Base: altres multes 307.390,24 268.913,33 143.654,06 127.815,61 116.723,40 


Base: saldos amb estim. individualitzada 0,00 0,00 0,00 96.927,29 0,00 


Estimació saldos de dubtós cobrament: 


Tributs i altres ingressos llevat de multes 1.652.613,03 1.535.614,04 1.361.909,48 1.095.888,57 1.403.925,04 


Multes de circulació 21.015,97 3.604,84 3.012,76 1.409,94 1.409,94 


Altres multes 209.193,49 151.374,11 99.605,00 76.612,31 46.479,93 


Total estimacions a un tant alçat 


Estimacions individualitzades 


1.882.822,49


0,00


 1.690.592,99 


0,00 


1.464.527,24


0,00 


 1.173.910,82


96.804,40


 1.451.814,91 


0,00 


Total estimació referida als capítols 1, 2 i 3 1.882.822,49 1.690.592,99 1.464.527,24 1.270.715,22 1.451.814,91 


Imports en euros. 

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

Notes: 

(a) Saldos pendents de cobrament al tancament de cada exercici obtinguts de la Liquidació del pressupost inclosa en el Compte general 


de l’Ajuntament de l’exercici corresponent. 
(b) Conceptes que, si s’esqueia, l’Ajuntament va deduir o va incorporar respecte als saldos pendents de cobrament reflectits en la 


Liquidació del pressupost al tancament de l’exercici. 
Els imports deduïts en cada exercici corresponen als saldos pendents d’aquells conceptes pressupostaris que l’Ajuntament no inclou 
en el Compte de recaptació municipal, els quals fan referència, bàsicament, a les taxes pels serveis de subministrament d’aigua po
table, de clavegueram, de sanejament i d’explotació de la planta depuradora, de recollida d’escombraries, d’estacionament de vehicles 
i de grua municipal, totes elles gestionades per l’empresa municipal Figueres de Serveis, SA (vegeu l’observació a de l’apartat 2.1.1). 


(c) Conceptes amb tractament diferenciat a l’efecte de l’anàlisi de l’estimació dels saldos de dubtós cobrament. 
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Quadre 95. Ajuntament de Figueres: percentatges de morositat aplicats 


Exercici de què prové 2007 2008 2009 2010 2011 


Capítols 1, 2 i 3, llevat de multes: 


n-9 i anteriors 


n-8 


n-7 


n-6 


n-5 


n-4 


n-3 


n-2 


n-1 


n (exercici corrent) 


100,00


82,49


68,57


57,51


59,61


34,19


0,00


0,00


0,00


0,00


 100,00


 75,07


 56,06


 46,92


 19,56


 20,04


 0,00


 0,00


 0,00


 9,62


 100,00


 73,96


 61,46


 31,37


 36,18


 35,66


 0,00


 1,57


 0,00


 1,01


 100,00 


74,74 


37,10 


37,61 


31,21 


32,89 


0,00 


0,00 


0,00 


0,00 


100,00 


0,00 


44,68 


36,22 


33,00 


39,00 


24,81 


6,37 


11,73 


0,00 


Altres multes: 


n-4 i anteriors 


n-3 


n-2 


n-1 


n (exercici corrent) 


100,00


100,00


43,20


14,25


0,00


 100,00


 100,00


 0,00


 0,00


 0,00


 100,00


 100,00


 0,00


 0,00


 0,00


 100,00 


100,00 


0,00 


0,00 


0,00 


100,00 


100,00 


0,00 


0,00 


0,00 


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

Notes: 

L’Ajuntament va aprovar els criteris per quantificar l’estimació dels saldos de dubtós cobrament en l’acord del Ple del 31 de maig de 1995.

El percentatges reflectits en el quadre són percentatges de cobertura, ja que el sistema emprat per l’Ajuntament no es basa en l’aplicació

d’uns percentatges a un tant alçat sinó que parteix d’una estructura percentual del deute pendent preestablerta (sense incloure les multes 

de qualsevol mena) –segons l’exercici de què prové i segons el període de recaptació en què es troba (voluntari o executiu)– i obté

l’estimació per la diferència positiva (l’excés) dels saldos existents segons el desglossament indicat respecte dels imports que, en valors 

absoluts i d’acord amb l’estructura percentual fixa aprovada, es reparteix el deute pendent (respecte a la raonabilitat d’aquest mètode, 

vegeu l’observació c de l’apartat 2.1.1). 

Els percentatges reflectits per a les multes fan referència, bàsicament, a multes per sancions diferents de les de circulació, ja que aquestes

últimes són gestionades per un recaptador privat extern (vegeu l’observació en l’apartat 1.1.2) i es comptabilitzen a partir del cobrament (els

saldos pendents que consten en cada exercici per aquests tipus de multes són residuals). 



Quadre 96. Ajuntament de Figueres: graus de cobrament i de morositat mitjans del període 2007-2011 


Grau de cobrament de l’exercici % Grau de Grau de 
cobrament morositat 


mitjà període mitjà període 
Exercici de què prové 2007 2008 2009 2010 2011 2007-2011 % 2007-2011 % 


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


n-4 i anteriors 1,97 1,58 4,59 2,90 11,76 4,56 95,44 


n-3 6,73 4,89 10,79 7,65 9,47 7,91 92,09 


n-2 10,36 10,69 20,81 14,40 14,86 14,22 85,78 


n-1 75,74 68,14 73,59 60,40 53,08 66,19 33,81 


n (exercici corrent) 83,29 76,78 81,69 79,54 80,10 80,28 19,72 


Multes de circulació: 


n-4 i anteriors n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 


n-3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 


n-2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 


n-1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 


n (exercici corrent) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 


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

n/a: No aplicable per a multes de circulació. 



Nota 


Durant el període 2007-2011 l’Ajuntament de Figueres no va fer cap estimació de dubtós cobrament per als 
saldos pendents provinents dels capítols diferents de l’1, el 2 i el 3 i, per tant, no s’ha elaborat el quadre 
corresponent a aquests saldos, anomenat Estimació calculada per als saldos provinents de capítols diferents 
de l’1, el 2 i el 3. 
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4.2.17. Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 


Quadre 97. Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat: desglossament de l’estimació dels saldos de 
dubtós cobrament 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos deutors inclosos en el Romanent de 
tresoreria: 


Provinents dels capítols 1, 2 i 3 1.534.739,14 2.053.961,35 3.720.024,25 3.576.931,83 3.327.529,61 


Provinents d’altres capítols 9.328.130,47 10.370.093,57 16.002.619,66 14.418.009,81 12.070.064,97 


Saldos pressupostaris pendents de cobrament 10.862.869,61 12.424.054,92 19.722.643,91 17.994.941,64 15.397.594,58 


Saldos deutors d’operacions no pressupost. 5.087,79 7.872,48 16.571,68 20.067,94 30.428,42 


Total saldos deutors inclosos en el Romanent 
de tresoreria 10.867.957,40 12.431.927,40 19.739.215,59 18.015.009,58 15.428.023,00 


Estimació dels saldos de dubtós cobrament: 


Dels saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 414.486,81 529.907,68 1.034.753,67 1.097.057,96 1.112.729,37 


Dels saldos provinents d’altres capítols 808,58 808,58 808,58 808,58 617.098,07 


Dels saldos deutors d’operacions no pressup. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Saldos de dubtós cobrament inclosos en el 
Romanent de tresoreria 415.295,39 530.716,26 1.035.562,25 1.097.866,54 1.729.827,44 


Imports en euros. 

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



Quadre 98. Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat: estimació calculada per als saldos provinents dels 
capítols 1, 2 i 3 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos base de càlcul: 


Saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 (a) 1.534.739,14 2.053.961,35 3.720.024,25 3.576.931,83 3.327.529,61 


(menys) / més: (b) 


Conceptes pressupostaris 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total base de càlcul per als saldos provinents 
dels capítols 1, 2 i 3 1.534.739,14 2.053.961,35 3.720.024,25 3.576.931,83 3.327.529,61 


Desglossament de les bases de càlcul: (c) 


Base: tributs i altres ingressos llevat de multes 1.534.739,14 2.053.961,35 3.720.024,25 3.576.931,83 3.327.529,61 


Base: multes de circulació 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Base: altres multes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Base: saldos amb estim. individualitzada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Estimació saldos de dubtós cobrament: 


Tributs i altres ingressos llevat de multes 414.486,81 529.907,68 1.034.753,67 1.097.057,96 1.112.729,37 


Multes de circulació 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Altres multes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total estimacions a un tant alçat 414.486,81 529.907,68 1.034.753,67 1.097.057,96 1.112.729,37 


Estimacions individualitzades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total estimació referida als capítols 1, 2 i 3 414.486,81 529.907,68 1.034.753,67 1.097.057,96 1.112.729,37 


Imports en euros. 

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

Notes: 

(a) Saldos pendents de cobrament al tancament de cada exercici obtinguts de la Liquidació del pressupost inclosa en el Compte general 


de l’Ajuntament de l’exercici corresponent. 
(b) Conceptes que, si s’esqueia, l’Ajuntament va deduir o va incorporar respecte als saldos pendents de cobrament reflectits en la 


Liquidació del pressupost al tancament de l’exercici. 
(c) Conceptes amb tractament diferenciat a l’efecte de l’anàlisi de l’estimació dels saldos de dubtós cobrament. 
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Quadre 99. Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat: percentatges de morositat aplicats 


Exercici de què prové 2007 2008 2009 2010 2011 


Capítols 1, 2 i 3, llevat de multes: 
n-4 i anteriors 
n-3 
n-2 
n-1 
n (exercici corrent) 


100 
100 
100 
100 


0 


100 
100 
100 
100 


* 6 


100 
100 
100 
100 


* 4 


100 
100 
100 
100 


* 1 


* 60 
* 91 
* 78 
* 61 


* 4 


Multes de circulació: 
n-4 i anteriors 
n-3 
n-2 
n-1 
n (exercici corrent) 


-
-
-
-
-


-
-
-
-
-


-
-
-
-
-


-
-
-
-
-


-
-
-
-
-


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

Notes: 

L’Ajuntament va establir formalment els criteris per quantificar l’estimació dels saldos de dubtós cobrament en les Bases d’execució del

pressupost de cada exercici. Malgrat això, els percentatges aplicats en l’exercici 2011 no són els establerts en les Bases (vegeu 

l’observació d de l’apartat 2.1.1). 

Per a les multes de circulació no hi ha un escalat de percentatges de morositat, atès que es comptabilitzen d’acord amb el cobrament

(gestió i recaptació delegada a l’OGT de la Diputació de Barcelona). 

* Canvi respecte de l’exercici anterior. 


Quadre 100. Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat: graus de cobrament i de morositat mitjans del 
període 2007-2011 


Grau de cobrament de l’exercici % Grau de Grau de 
cobrament morositat


mitjà període  mitjà període 
Exercici de què prové 2007 2008 2009 2010 2011 2007-2011 % 2007-2011 % 


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


n-4 i anteriors 5,82 47,08 33,18 21,13 2,14 21,87 78,13 


n-3 92,52 58,31 83,50 6,42 10,35 50,22 49,78 


n-2 45,63 14,54 13,69 21,76 27,47 24,62 75,38 


n-1 69,63 75,93 50,74 72,08 63,17 66,31 33,69 


n (exercici corrent) 94,62 92,60 87,69 89,33 92,15 91,28 8,72 


Multes de circulació: 


n-4 i anteriors n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 


n-3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 


n-2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 


n-1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 


n (exercici corrent) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 


Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l’Ajuntament. 
n/a: No aplicable per a multes de circulació. 


Quadre 101. Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat: estimació calculada per als saldos provinents de 
capítols diferents de l’1, el 2 i el 3 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos pressupostaris provinents de capítols 
diferents de l’1, el 2 i el 3 9.328.130,47 10.370.093,57 16.002.619,66 14.418.009,81 12.070.064,97 


Estimació dels saldos de dubtós cobrament: 


Dels saldos provinents del capítol 4 


Dels saldos provinents del capítol 5 


Dels saldos provinents del capítol 7 


Dels saldos provinents del capítol 8 


0,00


0,00


0,00


808,58


 0,00


 0,00


 0,00


 808,58


 0,00 


0,00 


0,00 


808,58 


0,00 


0,00 


0,00 


808,58 


373.479,70 


173,62 


239.800,00 


3.644,75 


Total estimació per als saldos provinents de 
capítols diferents de l’1, el 2 i el 3 808,58 808,58 808,58 808,58 617.098,07 


Imports en euros.

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

Nota: L’Ajuntament va fer l’estimació d’acord amb una anàlisi individualitzada.
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4.2.18. Ajuntament de Vic 


Quadre 102. Ajuntament de Vic: desglossament de l’estimació dels saldos de dubtós cobrament 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos deutors inclosos en el Romanent de 
tresoreria: 


Provinents dels capítols 1, 2 i 3 4.517.989,66 6.938.560,84 12.106.269,91 19.904.876,71 8.148.277,35 


Provinents d’altres capítols 1.513.117,06 8.611.746,56 7.868.126,28 11.202.688,59 18.966.214,79 


Saldos pressupostaris pendents de cobrament 6.031.106,72 15.550.307,40 19.974.396,19 31.107.565,30 27.114.492,14 


Saldos deutors d’operacions no pressupost. 334.411,79 425.275,90 425.361,22 353.982,75 4.047.016,08 


Total saldos deutors inclosos en el Romanent 
de tresoreria 6.365.518,51 15.975.583,30 20.399.757,41 31.461.548,05 31.161.508,22 


Estimació dels saldos de dubtós cobrament: 


Dels saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 164.837,11 85.443,96 97.197,66 250.395,49 648.466,88 


Dels saldos provinents d’altres capítols 0,00 5.022,52 12.074,03 0,00 42.004,83 


Dels saldos deutors d’operacions no pressup. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Altres * 0,00 0,00 39,31 (0,49) 0,00 


Saldos de dubtós cobrament inclosos en el 
Romanent de tresoreria 164.837,11 90.466,48 109.311,00 250.395,00 690.471,71 


Imports en euros. 

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

* Per diferències no identificades. Imports no significatius. 


Quadre 103. Ajuntament de Vic: estimació calculada per als saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos base de càlcul: 


Saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 (a) 4.517.989,66 6.938.560,84 12.106.269,91 19.904.876,71 8.148.277,35 


(menys) / més: (b) 


Conceptes pressupostaris (1.302.059,03) 0,00 10.815,14 (8.403.363,30) 3.595,31 


Total base de càlcul per als saldos provinents 
dels capítols 1, 2 i 3 3.215.930,63 6.938.560,84 12.117.085,05 11.501.513,41 8.151.872,66 


Desglossament de les bases de càlcul: (c) 


Base: tributs i altres ingressos llevat de multes 3.215.930,63 5.831.045,25 8.574.813,25 1.528.539,36 4.888.167,70 


Base: multes de circulació 0,00 0,00 95.000,00 35,00 0,00 


Base: altres multes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Base: saldos amb estim. individualitzada 0,00 1.107.515,59 3.447.271,80 9.972.939,05 3.263.704,96 


Estimació saldos de dubtós cobrament: 


Tributs i altres ingressos llevat de multes 164.837,11 50.596,75 73.590,06 250.395,49 386.986,18 


Multes de circulació 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Altres multes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total estimacions a un tant alçat 164.837,11 50.596,75 73.590,06 250.395,49 386.986,18 


Estimacions individualitzades 0,00 34.847,21 23.607,60 0,00 261.480,70 


Total estimació referida als capítols 1, 2 i 3 164.837,11 85.443,96 97.197,66 250.395,49 648.466,88 


Imports en euros. 

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

Notes: 

(a) Saldos pendents de cobrament al tancament de cada exercici obtinguts de la Liquidació del pressupost inclosa en el Compte general 


de l’Ajuntament de l’exercici corresponent. 
(b) Conceptes que, si s’esqueia, l’Ajuntament va deduir o va incorporar respecte als saldos pendents de cobrament reflectits en la 


Liquidació del pressupost al tancament de l’exercici. 
Els imports deduïts en els exercici 2007 i 2010 fan referència als saldos pendents dels capítols 1, 2 i 3 pels imports liquidats en el 
segon semestre d’aquests anys (vegeu l’observació d de l’apartat 2.1.1, referent al percentatges de morositat aplicats respecte dels 
establerts en les Bases d’execució del pressupost). Quant a les quantitats afegides en els exercicis 2009 i 2011, l’Ajuntament no ha 
pogut identificar a què corresponen. Els imports no són significatius. 


(c) Conceptes amb tractament diferenciat a l’efecte de l’anàlisi de l’estimació dels saldos de dubtós cobrament. 
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Quadre 104. Ajuntament de Vic: percentatges de morositat aplicats 
Exercici de què prové 2007 2008 2009 2010 2011 


Capítols 1, 2 i 3, llevat de multes: 
n-4 i anteriors 
n-3 
n-2 
n-1 
n (exercici corrent) 


80 
60 
40 


5 
5 


80 
60 
40 
5 


* 0 


80 
60 
40 


* 15
0 


* 100
60 
40 
15 
* 5 


100 
60 
40 
15 
* 0 


Multes de circulació: 
n-4 i anteriors 
n-3 
n-2 
n-1 
n (exercici corrent) 


-
-
-
-
-


-
-
-
-
-


-
-
-
-
-


-
-
-
-
-


-
-
-
-
-


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

Notes: 

L’Ajuntament va establir formalment els criteris per quantificar l’estimació dels saldos de dubtós cobrament en les Bases d’execució del

pressupost de cada exercici, malgrat això, els percentatges aplicats van tenir alguna variació (vegeu l’observació d de l’apartat 2.1.1). 

Per a les multes de circulació no hi ha un escalat de percentatges de morositat, atès que es comptabilitzen d’acord amb el cobrament

(gestió i recaptació delegada a l’OGT de la Diputació de Barcelona). 

* Canvi respecte de l’exercici anterior. 


Quadre 105. Ajuntament de Vic: graus de cobrament i de morositat mitjans del període 2007-2011 
Grau de cobrament de l’exercici % Grau de 


cobrament 
Grau de 


morositat 
mitjà període mitjà període 


Exercici de què prové 2007 2008 2009 2010 2011 2007-2011 % 2007-2011 % 
Capítols 1, 2 i 3, llevat de 
multes de circulació: 
n-4 i anteriors (a) 488,77 (b) (b) 95,64 53,92 74,78 25,22 
n-3 (a) 100,00 (b) 81,91 46,59 80,64 69,71 30,29 
n-2 93,47 95,41 73,43 6,40 41,40 62,02 37,98 
n-1 66,88 60,94 39,76 21,14 30,83 43,91 56,09 
n (exercici corrent) 89,13 81,42 73,78 73,86 87,75 81,19 18,81 
Multes de circulació: 
n-4 i anteriors n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
n-3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
n-2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
n-1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
n (exercici corrent) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 


Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l’Ajuntament. 
Notes: 
(a) Grau de cobrament no considerat en el càlcul atès que en el primer cas, grau d’un 488,77%, està afectat per l’efecte d’un saldo negatiu 


i en el segon, grau d’un 100%, fa referència a uns saldos insignificants. La seva inclusió desvirtuaria el grau de cobrament mitjà del 
període. 


(b) En aquest exercici no hi havia saldos pendents de cobrament amb l’antiguitat indicada.

n/a: No aplicable per a multes de circulació. 



Quadre 106. Ajuntament de Vic: estimació calculada per als saldos provinents de capítols diferents de 
l’1, el 2 i el 3 
Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos pressupostaris provinents de capítols 
diferents de l’1, el 2 i el 3 1.513.117,06 8.611.746,56 7.868.126,28 11.202.688,59 18.966.214,79 


Estimació dels saldos de dubtós cobrament: 


Dels saldos provinents del capítol 4 


Dels saldos provinents del capítol 5 


Dels saldos provinents del capítol 6 


Dels saldos provinents del capítol 7 


0,00


0,00


0,00 


0,00


 0,00 


9,20 


5.013,32


 0,00 


0,00


0,00


 0,00 


12.074,03


 0,00 


0,00 


0,00


 0,00 


30.705,18 


0,00 


0,00 


11.299,65 


Total estimació per als saldos provinents de 
capítols diferents de l’1, el 2 i el 3 0,00 5.022,52 12.074,03 0,00 42.004,83 


Imports en euros.

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

Notes: 

L’Ajuntament va fer l’estimació d’acord amb una anàlisi individualitzada, malgrat que les Bases d’execució del pressupost de cada exercici

es fixaven uns percentatges de morositat per als saldos pendents per transferències i subvencions concedides per organismes públics. 

Respecte al mètode d’estimació per als saldos provinents d’aquests capítols, vegeu els comentaris que es fan en l’apartat 2.1.2. 
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4.2.19. Ajuntament de Lloret de Mar 


Quadre 107. Ajuntament de Lloret de Mar: desglossament de l’estimació dels saldos de dubtós 
cobrament 
Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos deutors inclosos en el Romanent de 
tresoreria: 


Provinents dels capítols 1, 2 i 3 7.465.742,33 8.789.722,29 10.079.816,27 12.709.605,31 13.972.314,37 


Provinents d’altres capítols 8.723.425,54 9.518.707,84 13.887.590,87 17.651.620,01 13.402.084,82 


Saldos pressupostaris pendents de cobrament 16.189.167,87 18.308.430,13 23.967.407,14 30.361.225,32 27.374.399,19 


Saldos deutors d’operacions no pressupost. 685.534,01 990.140,45 581.311,23 1.096.846,95 1.295.070,06 


Total saldos deutors inclosos en el Romanent 
de tresoreria 16.874.701,88 19.298.570,58 24.548.718,37 31.458.072,27 28.669.469,25 


Estimació dels saldos de dubtós cobrament: 


Dels saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 1.102.893,65 1.747.209,97 1.191.079,19 875.318,44 968.111,48 


Dels saldos provinents d’altres capítols 283.193,77 61.727,95 168.952,75 18.390,70 6.979,50 


Dels saldos deutors d’operacions no pressup. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Saldos de dubtós cobrament inclosos en el 
Romanent de tresoreria 1.386.087,42 1.808.937,92 1.360.031,94 893.709,14 975.090,98 


Imports en euros. 

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



Quadre 108. Ajuntament de Lloret de Mar: estimació calculada per als saldos provinents dels capítols 
1, 2 i 3 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos base de càlcul: 


Saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 (a) 7.465.742,33 8.789.722,29 10.079.816,27 12.709.605,31 13.972.314,37 


(menys) / més: (b) 


Conceptes pressupostaris (1.984.558,98) (1.550.414,69) (3.085.357,47) (5.024.767,55) (6.179.730,17) 


Total base de càlcul per als saldos provinents 
dels capítols 1, 2 i 3 5.481.183,35 7.239.307,60 6.994.458,80 7.684.837,76 7.792.584,20 


Desglossament de les bases de càlcul: (c) 


Base: tributs i altres ingressos llevat de multes 5.362.254,56 6.955.241,92 6.651.063,44 7.189.594,90 7.328.321,23 


Base: multes de circulació 118.928,79 284.065,68 343.395,36 495.242,86 464.262,97 


Base: altres multes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Base: saldos amb estim. individualitzada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Estimació saldos de dubtós cobrament: 


Tributs i altres ingressos llevat de multes 1.090.212,07 1.718.963,56 1.148.447,65 816.264,46 860.585,40 


Multes de circulació 12.681,58 28.246,41 42.631,54 59.053,98 107.526,08 


Altres multes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total estimacions a un tant alçat 1.102.893,65 1.747.209,97 1.191.079,19 875.318,44 968.111,48 


Estimacions individualitzades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total estimació referida als capítols 1, 2 i 3 1.102.893,65 1.747.209,97 1.191.079,19 875.318,44 968.111,48 


Imports en euros. 

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

Notes: 

(a) Saldos pendents de cobrament al tancament de cada exercici obtinguts de la Liquidació del pressupost inclosa en el Compte general 


de l’Ajuntament de l’exercici corresponent. 
(b) Conceptes que, si s’esqueia, l’Ajuntament va deduir o va incorporar respecte als saldos pendents de cobrament reflectits en la 


Liquidació del pressupost al tancament de l’exercici. 
Els imports que minoren la base de càlcul de cada exercici fan referència, bàsicament, a saldos pendents d’exercicis tancats en 
concepte d’IBI, de taxa per subministrament d’aigua potable i de taxa per recollida, transport i tractament d’escombraries. Així mateix, 
en els exercicis 2010 i 2011 es van deduir també saldos d’exercicis tancats per IVTNU, per IVTM, per ICIO i per llicència d’obertura 
d’establiments i, en el cas del 2011, a més, un total de 2.620.604,51 € corresponent a la totalitat dels saldos pendents dels capítols 1, 2 
i 3 provinents de l’exercici 2010, llevat del referit a la taxa per telefonia mòbil, que inclou només el 50% del saldo (vegeu l’observació a 
de l’apartat 2.1.1). 


(c) Conceptes amb tractament diferenciat a l’efecte de l’anàlisi de l’estimació dels saldos de dubtós cobrament. 
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Quadre 109. Ajuntament de Lloret de Mar: percentatges de morositat aplicats 


Exercici de què prové 2007 2008 2009 2010 2011 


Capítols 1, 2 i 3, llevat de multes: 


n-5 i anteriors 
n-4 
n-3 
n-2 
n-1 
n (exercici corrent) 


100 
80 
60 
40 
20 


0 


100 
80 
60 
40 
20 


0 


100 
80 
60 
40 
20 


0 


100 
80 
60 
40 
20 


0 


100 
80 
60 
40 
20 


0 


Multes de circulació: 


n-5 i anteriors 
n-4 
n-3 
n-2 
n-1 
n (exercici corrent) 


100 
80 
60 
40 
20 


0 


100 
80 
60 
40 
20 


0 


100 
80 
60 
40 
20 


0 


100 
80 
60 
40 
20 


0 


100 
80 
60 
40 
20 


0 


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

Nota: L’Ajuntament va establir formalment els criteris per quantificar l’estimació dels saldos de dubtós cobrament en les Bases d’execució

del pressupost de cada exercici. 



Quadre 110. Ajuntament de Lloret de Mar: graus de cobrament i de morositat mitjans del període 2007
2011 


Grau de cobrament de l’exercici % Grau de Grau de 
cobrament morositat 


mitjà període mitjà període 
Exercici de què prové 2007 2008 2009 2010 2011 2007-2011 % 2007-2011 % 


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


n-4 i anteriors 6,31 6,46 6,18 6,16 8,04 6,63 93,37 
n-3 16,15 15,54 19,48 18,95 26,36 19,30 80,70 
n-2 31,60 22,33 21,65 18,14 24,15 23,57 76,43 
n-1 55,63 47,99 44,75 50,05 47,19 49,12 50,88 
n (exercici corrent) 87,90 87,39 86,78 84,60 84,21 86,18 13,82 


Multes de circulació: 


n-4 i anteriors 3,47 11,93 6,12 2,98 3,98 5,70 94,30 
n-3 13,63 13,47 14,25 13,09 9,88 12,86 87,14 
n-2 20,06 18,39 33,61 25,43 14,80 22,46 77,54 
n-1 15,17 24,98 30,26 32,66 24,94 25,60 74,40 
n (exercici corrent) 75,63 60,69 64,82 51,52 65,08 63,55 36,45 


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


Quadre 111. Ajuntament de Lloret de Mar: estimació calculada per als saldos provinents de capítols 
diferents de l’1, el 2 i el 3 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos pressupostaris provinents de capítols 
diferents de l’1, el 2 i el 3 8.723.425,54 9.518.707,84 13.887.590,87 17.651.620,01 13.402.084,82 


Estimació dels saldos de dubtós cobrament: 


Dels saldos provinents del capítol 4


Dels saldos provinents del capítol 5 


Dels saldos provinents del capítol 7 


70,00 


30.557,92


252.565,84


120,00 


 33.092,31 


 28.515,64 


118.210,09 


31.860,90 


18.881,76 


0,00 


16.363,95 


2.026,75 


6.979,50 


0,00 


0,00 


Total estimació per als saldos provinents de 
capítols diferents de l’1, el 2 i el 3 283.193,77 61.727,95 168.952,75 18.390,70 6.979,50 


Imports en euros.

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

Notes: 

En aquells casos en què va fer estimació, l’Ajuntament va aplicar, en general, el mateix escalat de percentatges de morositat que l’aplicat

per als saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3.

Respecte al mètode d’estimació per als saldos provinents d’aquests capítols, vegeu els comentaris que es fan en l’apartat 2.1.2. 
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4.2.20. Ajuntament de Blanes 


Quadre 112. Ajuntament de Blanes: desglossament de l’estimació dels saldos de dubtós cobrament 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos deutors inclosos en el Romanent de 
tresoreria: 


Provinents dels capítols 1, 2 i 3 10.165.327,10 10.332.114,22 10.274.888,03 9.036.143,07 9.878.986,19 


Provinents d’altres capítols 5.340.369,78 4.968.662,62 9.783.632,78 8.080.656,92 6.927.302,22 


Saldos pressupostaris pendents de cobrament 15.505.696,88 15.300.776,84 20.058.520,81 17.116.799,99 16.806.288,41 


Saldos deutors d’operacions no pressupost. 3.516.130,90 3.837.303,33 4.527.094,55 5.191.625,76 3.910.882,44 


Total saldos deutors inclosos en el Romanent 
de tresoreria 19.021.827,78 19.138.080,17 24.585.615,36 22.308.425,75 20.717.170,85 


Estimació dels saldos de dubtós cobrament: 


Dels saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 4.429.548,77 3.595.480,88 3.368.171,19 1.299.670,75 2.262.765,54 


Dels saldos provinents d’altres capítols 3.227,42 0,00 32.400,84 23.803,36 134.993,46 


Dels saldos deutors d’operacions no pressup. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Saldos de dubtós cobrament inclosos en el 
Romanent de tresoreria 4.432.776,19 3.595.480,88 3.400.572,03 1.323.474,11 2.397.759,00 


Imports en euros. 

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



Quadre 113. Ajuntament de Blanes: estimació calculada per als saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos base de càlcul: 


Saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 (a) 10.165.327,10 10.332.114,22 10.274.888,03 9.036.143,07 9.878.986,19 


(menys) / més: (b) 


Conceptes pressupostaris (202.565,72) (549.275,75) (386.324,76) (348.387,76) (345.524,25) 


Total base de càlcul per als saldos provinents 
dels capítols 1, 2 i 3 9.962.761,38 9.782.838,47 9.888.563,27 8.687.755,31 9.533.461,94 


Desglossament de les bases de càlcul: (c) 


Base: tributs i altres ingressos llevat de multes 9.962.761,38 9.782.838,47 9.888.563,27 8.687.755,31 9.533.461,94 


Base: multes de circulació 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Base: altres multes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Base: saldos amb estim. individualitzada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Estimació saldos de dubtós cobrament: 


Tributs i altres ingressos llevat de multes 4.429.548,77 3.595.480,88 3.368.171,19 1.299.670,75 2.262.765,54 


Multes de circulació 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Altres multes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total estimacions a un tant alçat 4.429.548,77 3.595.480,88 3.368.171,19 1.299.670,75 2.262.765,54 


Estimacions individualitzades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total estimació referida als capítols 1, 2 i 3 4.429.548,77 3.595.480,88 3.368.171,19 1.299.670,75 2.262.765,54 


Imports en euros. 

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

Notes: 

(a) Saldos pendents de cobrament al tancament de cada exercici obtinguts de la Liquidació del pressupost inclosa en el Compte general 


de l’Ajuntament de l’exercici corresponent. 
(b) Conceptes que, si s’esqueia, l’Ajuntament va deduir o va incorporar respecte als saldos pendents de cobrament reflectits en la Liqui


dació del pressupost al tancament de l’exercici. 
Els imports deduïts en cada exercici fan referència, bàsicament, a contribucions especials, atès que l’Ajuntament no considera aquests 
deutes en la seva estimació (vegeu l’observació a de l’apartat 2.1.1). 


(c) Conceptes amb tractament diferenciat a l’efecte de l’anàlisi de l’estimació dels saldos de dubtós cobrament. 
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Quadre 114. Ajuntament de Blanes: percentatges de morositat aplicats 


Exercici de què prové 2007 2008 2009 2010 2011 


Capítols 1, 2 i 3, llevat de multes: 


n-4 i anteriors 


n-3 


n-2 


n-1 


n (exercici corrent) 


100 


80 


40 


15 


5 


100 


80 


40 


15 


5 


100 


80 


40 


15 


5 


100 


80 


40 


15 


5 


100 


80 


40 


15 


5 


Multes de circulació: 


n-4 i anteriors 


n-3 


n-2 


n-1 


n (exercici corrent) 


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


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

Notes: 

En el període analitzat l’Ajuntament no tenia aprovats formalment pel Ple uns criteris per quantificar l’estimació dels saldos de dubtós 

cobrament (vegeu més explicacions en l’apartat 2). Això no obstant, els percentatges aplicats es van mantenir uniformes. 

Per a les multes de circulació no hi ha un escalat de percentatges de morositat, atès que es comptabilitzen d’acord amb el cobrament, 

encara que l’Ajuntament només té delegada la recaptació en període executiu a l’Organisme XALOC de la Diputació de Girona (vegeu 

l’observació f de l’apartat 2.1.1). 



Quadre 115. Ajuntament de Blanes: graus de cobrament i de morositat mitjans del període 2007-2011 


Grau de cobrament de l’exercici % Grau de Grau de 


Exercici de què prové 


cobrament 
mitjà període 
2007-2011 % 


morositat 
mitjà període 
2007-2011 % 2007 2008 2009 2010 2011 


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


n-4 i anteriors 5,15 3,74 11,07 86,40 9,06 23,08 76,92 


n-3 14,08 4,74 20,91 48,67 11,33 19,95 80,05 


n-2 23,88 13,42 28,86 23,82 15,71 21,14 78,86 


n-1 77,25 54,16 64,91 50,91 55,54 60,55 39,45 


n (exercici corrent) 83,77 84,46 83,02 81,84 86,49 83,92 16,08 


Multes de circulació: 


n-4 i anteriors n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 


n-3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 


n-2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 


n-1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 


n (exercici corrent) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 


Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l’Ajuntament. 
n/a: No aplicable per a multes de circulació. 


Quadre 116. Ajuntament de Blanes: estimació calculada per als saldos provinents de capítols diferents 
de l’1, el 2 i el 3 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos pressupostaris provinents de capítols 
diferents de l’1, el 2 i el 3 5.340.369,78 4.968.662,62 9.783.632,78 8.080.656,92 6.927.302,22 


Estimació dels saldos de dubtós cobrament: 


Dels saldos provinents del capítol 4 


Dels saldos provinents del capítol 5 


0,00


3.227,42


 0,00 


0,00 


0,00 


32.400,84 


17.491,48 


6.311,88 


86.498,43 


48.495,03 


Total estimació per als saldos provinents de 
capítols diferents de l’1, el 2 i el 3 3.227,42 0,00 32.400,84 23.803,36 134.993,46 


Imports en euros.

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

Nota: Per als saldos provinents del capítol 5 l’Ajuntament va aplicar, en general, el mateix escalat de percentatges de morositat que l’aplicat

per als provinents dels capítols 1, 2 i 3. Per als del capítol 4 va determinar l’estimació de manera individualitzada. 
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4.2.21. Ajuntament d’Igualada 


Quadre 117. Ajuntament d’Igualada: desglossament de l’estimació dels saldos de dubtós cobrament 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos deutors inclosos en el Romanent de 
tresoreria: 


Provinents dels capítols 1, 2 i 3 6.081.319,43 5.848.976,22 4.940.681,74 5.521.340,94 6.557.739,94 


Provinents d’altres capítols 2.865.791,13 3.169.209,16 6.139.311,61 8.164.903,41 6.876.491,77 


Saldos pressupostaris pendents de cobrament 8.947.110,56 9.018.185,38 11.079.993,35 13.686.244,35 13.434.231,71 


Saldos deutors d’operacions no pressupost. 155.766,12 25.867,54 24.399,34 21.367,50 853.623,43 


Total saldos deutors inclosos en el Romanent de 
tresoreria 9.102.876,68 9.044.052,92 11.104.392,69 13.707.611,85 14.287.855,14 


Estimació dels saldos de dubtós cobrament: 


Dels saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 191.594,66 99.383,23 155.523,34 192.993,06 468.913,66 


Dels saldos provinents d’altres capítols 84.219,69 21.476,73 18.241,37 99.972,83 23.442,80 


Dels saldos deutors d’operacions no pressup. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Altres * 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 


Saldos de dubtós cobrament inclosos en el 
Romanent de tresoreria 275.814,35 121.459,96 173.764,71 292.965,89 492.356,46 


Imports en euros. 

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

* Per diferències no identificades. Imports no significatius. 


Quadre 118. Ajuntament d’Igualada: estimació calculada per als saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos base de càlcul: 


Saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 (a) 6.081.319,43 5.848.976,22 4.940.681,74 5.521.340,94 6.557.739,94 


(menys) / més: (b) 


Conceptes pressupostaris 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total base de càlcul per als saldos provinents 
dels capítols 1, 2 i 3 4.405.224,13 4.172.880,92 4.707.681,92 5.447.437,63 6.557.739,94 


Desglossament de les bases de càlcul: (c) 


Base: tributs i altres ingressos llevat de multes 2.904.379,43 2.879.788,18 3.400.861,11 4.286.344,42 4.967.348,16 


Base: multes de circulació 1.500.844,70 1.293.092,74 1.306.820,81 1.161.093,21 1.475.528,43 


Base: altres multes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Base: saldos amb estim. individualitzada 1.676.095,30 1.676.095,30 232.999,82 73.903,31 114.863,35 


Estimació saldos de dubtós cobrament: 


Tributs i altres ingressos llevat de multes 143.505,56 86.489,75 130.083,88 169.140,30 413.798,47 


Multes de circulació 48.089,10 12.893,48 25.439,46 23.852,76 55.115,19 


Altres multes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total estimacions a un tant alçat 191.594,66 99.383,23 155.523,34 192.993,06 468.913,66 


Estimacions individualitzades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total estimació referida als capítols 1, 2 i 3 191.594,66 99.383,23 155.523,34 192.993,06 468.913,66 


Imports en euros. 

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

Notes: 

(a) Saldos pendents de cobrament al tancament de cada exercici obtinguts de la Liquidació del pressupost inclosa en el Compte general 


de l’Ajuntament de l’exercici corresponent. 
(b) Conceptes que, si s’esqueia, l’Ajuntament va deduir o va incorporar respecte als saldos pendents de cobrament reflectits en la Liqui


dació del pressupost al tancament de l’exercici. 
(c) Conceptes amb tractament diferenciat a l’efecte de l’anàlisi de l’estimació dels saldos de dubtós cobrament. 


92 








SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 20/2014



Quadre 119. Ajuntament d’Igualada: percentatges de morositat aplicats 


Exercici de què prové 2007 2008 2009 2010 2011 


Capítols 1, 2 i 3, llevat de multes: 


n-4 i anteriors 


n-3 


n-2 


n-1 


n (exercici corrent) 


100 


100 


0 


0 


0 


100 


100 


0 


0 


0 


100 


100 


0 


0 


0 


100 


100 


0 


0 


0 


100 


100 


0 


0 


0 


Multes de circulació: 


n-4 i anteriors 


n-3 


n-2 


n-1 


n (exercici corrent) 


100 


100 


0 


0 


0 


100 


100 


0 


0 


0 


100 


100 


0 


0 


0 


100 


100 


0 


0 


0 


100 


100 


0 


0 


0 


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

Nota: L’Ajuntament va establir formalment els criteris per quantificar l’estimació dels saldos de dubtós cobrament en les Bases d’execució

del pressupost de cada exercici. Respecte a la raonabilitat d’aquests percentatges vegeu l’observació c de l’apartat 2.1.1. 



Quadre 120. Ajuntament d’Igualada: graus de cobrament i de morositat mitjans del període 2007-2011 


Grau de cobrament de l’exercici % Grau de Grau de 
cobrament morositat 


mitjà període mitjà període 
Exercici de què prové 2007 2008 2009 2010 2011 2007-2011 % 2007-2011 % 


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


n-4 i anteriors 2,16 2,30 7,63 7,10 9,86 5,81 94,19 


n-3 5,53 42,14 3,95 19,39 9,81 16,16 83,84 


n-2 31,69 7,74 30,29 19,45 11,17 20,07 79,93 


n-1 54,56 85,58 61,17 47,89 51,77 60,19 39,81 


n (exercici corrent) 92,97 91,88 90,44 91,08 91,24 91,52 8,48 


Multes de circulació: 


n-4 i anteriors 4,69 0,00 1,04 11,55 1,22 3,70 96,30 


n-3 15,77 16,54 26,73 28,02 2,43 17,90 82,10 


n-2 17,05 48,66 34,12 24,11 19,19 28,63 71,37 


n-1 48,69 45,90 39,55 40,59 38,54 42,65 57,35 


n (exercici corrent) 36,92 37,19 31,49 33,99 35,85 35,09 64,91 


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


Quadre 121. Ajuntament d’Igualada: estimació calculada per als saldos provinents de capítols diferents 
de l’1, el 2 i el 3 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos pressupostaris provinents de capítols 
diferents de l’1, el 2 i el 3 2.865.791,13 3.169.209,16 6.139.311,61 8.164.903,41 6.876.491,77 


Estimació dels saldos de dubtós cobrament: 


Dels saldos provinents del capítol 4 


Dels saldos provinents del capítol 5 


Dels saldos provinents del capítol 7 


37.707,82


0,00


46.511,87


 14.850,00


 0,00


 6.626,73


 11.014,64


 0,00 


 7.226,73 


 34.301,99 


1.892,99 


63.777,85 


21.549,81 


1.892,99 


0,00 


Total estimació per als saldos provinents de 
capítols diferents de l’1, el 2 i el 3 84.219,69 21.476,73 18.241,37 99.972,83 23.442,80 


Imports en euros.

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

Nota: L’Ajuntament va fer l’estimació d’acord amb una anàlisi individualitzada.
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4.2.22. Ajuntament de Vilafranca del Penedès 


Quadre 122. Ajuntament de Vilafranca del Penedès: desglossament de l’estimació dels saldos de 
dubtós cobrament 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos deutors inclosos en el Romanent de 
tresoreria: 


Provinents dels capítols 1, 2 i 3 1.989.071,41 3.365.216,64 4.149.431,13 4.754.431,04 5.009.494,09 


Provinents d’altres capítols 2.446.913,35 2.833.736,31 5.865.108,36 4.754.431,04 5.241.580,59 


Saldos pressupostaris pendents de cobrament 4.435.984,76 6.198.952,95 10.014.539,49 9.508.862,08 10.251.074,68 


Saldos deutors d’operacions no pressupost. 95.728,00 261.832,67 334.421,17 309.457,65 542.825,89 


Total saldos deutors inclosos en el Romanent 
de tresoreria 4.531.712,76 6.460.785,62 10.348.960,66 9.818.319,73 10.793.900,57 


Estimació dels saldos de dubtós cobrament: 


Dels saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 124.159,79 152.672,85 393.607,09 752.720,97 1.203.641,74 


Dels saldos provinents d’altres capítols 1.541.011,01 850.463,82 1.211.192,91 851.279,03 856.621,36 


Dels saldos deutors d’operacions no pressup. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Saldos de dubtós cobrament inclosos en el 
Romanent de tresoreria 1.665.170,80 1.003.136,67 1.604.800,00 1.604.000,00 2.060.263,10 


Imports en euros. 

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



Quadre 123. Ajuntament de Vilafranca del Penedès: estimació calculada per als saldos provinents dels 
capítols 1, 2 i 3 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos base de càlcul: 


Saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 (a) 1.989.071,41 3.365.216,64 4.149.431,13 4.754.431,04 5.009.494,09 


(menys) / més: (b) 


Conceptes pressupostaris 0,00 0,00 0,00 0,00 (30,00) 


Total base de càlcul per als saldos provinents 
dels capítols 1, 2 i 3 1.989.071,41 3.365.216,64 4.149.431,13 4.754.431,04 5.009.464,09 


Desglossament de les bases de càlcul: (c) 


Base: tributs i altres ingressos llevat de multes 1.989.071,41 3.365.216,64 4.149.431,13 4.754.431,04 5.009.464,09 


Base: multes de circulació 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Base: altres multes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Base: saldos amb estim. individualitzada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Estimació saldos de dubtós cobrament: 


Tributs i altres ingressos llevat de multes 124.159,79 152.672,85 393.607,09 752.720,97 1.203.641,74 


Multes de circulació 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Altres multes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total estimacions a un tant alçat 124.159,79 152.672,85 393.607,09 752.720,97 1.203.641,74 


Estimacions individualitzades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total estimació referida als capítols 1, 2 i 3 124.159,79 152.672,85 393.607,09 752.720,97 1.203.641,74 


Imports en euros. 

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

Notes: 

(a) Saldos pendents de cobrament al tancament de cada exercici obtinguts de la Liquidació del pressupost inclosa en el Compte general 


de l’Ajuntament de l’exercici corresponent. 
(b) Conceptes que, si s’esqueia, l’Ajuntament va deduir o va incorporar respecte als saldos pendents de cobrament reflectits en la 


Liquidació del pressupost al tancament de l’exercici. 
(c) Conceptes amb tractament diferenciat a l’efecte de l’anàlisi de l’estimació dels saldos de dubtós cobrament. 
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Quadre 124. Ajuntament de Vilafranca del Penedès: percentatges de morositat aplicats 


Exercici de què prové 2007 2008 2009 2010 2011 


Capítols 1, 2 i 3, llevat de multes: 


n-4 i anteriors 
n-3 
n-2 
n-1 
n (exercici corrent) 


100 
60 
40 
20 


0 


100 
60 
40 
20 


0 


100 
60 
40 
20 


0 


100 
60 
40 
20 


0 


100 
60 
40 
20 


0 


Multes de circulació: 


n-4 i anteriors 
n-3 
n-2 
n-1 
n (exercici corrent) 


-
-
-
-
-


-
-
-
-
-


-
-
-
-
-


-
-
-
-
-


-
-
-
-
-


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

Notes: 

L’Ajuntament va establir formalment els criteris per quantificar l’estimació dels saldos de dubtós cobrament en les Bases d’execució del

pressupost de cada exercici. 

Per a les multes de circulació no hi ha un escalat de percentatges de morositat, atès que es comptabilitzen d’acord amb el cobrament

(gestió i recaptació delegada a l’OGT de la Diputació de Barcelona). 



Quadre 125. Ajuntament de Vilafranca del Penedès: graus de cobrament i de morositat mitjans del 
període 2007-2011 


Grau de cobrament de l’exercici % Grau de Grau de 
cobrament morositat 


mitjà període mitjà període 
Exercici de què prové 2007 2008 2009 2010 2011 2007-2011 % 2007-2011 % 


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


n-4 i anteriors 4,43 33,39 59,14 32,02 21,80 30,16 69,84 
n-3 27,95 75,84 52,29 14,43 4,53 35,01 64,99 
n-2 60,87 65,69 29,01 19,18 19,20 38,79 61,21 
n-1 89,19 72,66 51,24 46,73 58,99 63,76 36,24 
n (exercici corrent) 93,32 87,78 89,30 89,64 90,12 90,03 9,97 


Multes de circulació: 


n-4 i anteriors n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
n-3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
n-2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
n-1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
n (exercici corrent) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 


Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l’Ajuntament. 
n/a: No aplicable per a multes de circulació. 


Quadre 126. Ajuntament de Vilafranca del Penedès: estimació calculada per als saldos provinents de 
capítols diferents de l’1, el 2 i el 3 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos pressupostaris provinents de capítols 
diferents de l’1, el 2 i el 3 2.446.913,35 2.833.736,31 5.865.108,36 4.754.431,04 5.241.580,59 


Estimació dels saldos de dubtós cobrament: 


Dels saldos provinents del capítol 4 


Dels saldos provinents del capítol 7 


513.330,15


1.027.680,86


 99.751,51 


 750.712,31 


146.869,67


1.064.323,24


 53.968,70


 797.310,33


 85.559,86 


 771.061,50 


Total estimació per als saldos provinents de 
capítols diferents de l’1, el 2 i el 3 1.541.011,01 850.463,82 1.211.192,91 851.279,03 856.621,36 


Imports en euros.

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

Notes: 

L’Ajuntament va fer l’estimació d’acord amb una anàlisi individualitzada, llevat d’alguns casos en què va aplicar el mateix escalat de

percentatges de morositat que l’aplicat per als saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3.

Respecte al mètode d’estimació per als saldos provinents d’aquests capítols, vegeu els comentaris que es fan en l’apartat 2.1.2. 
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4.2.23. Ajuntament de Ripollet 


Quadre 127. Ajuntament de Ripollet: desglossament de l’estimació dels saldos de dubtós cobrament 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos deutors inclosos en el Romanent de 
tresoreria: 


Provinents dels capítols 1, 2 i 3 2.728.658,84 4.411.114,43 5.028.531,74 5.451.738,03 5.754.930,62 


Provinents d’altres capítols 4.455.496,37 7.858.381,45 11.305.354,88 7.029.802,30 6.074.578,21 


Saldos pressupostaris pendents de cobrament 7.184.155,21 12.269.495,88 16.333.886,62 12.481.540,33 11.829.508,83 


Saldos deutors d’operacions no pressupost. 193.128,90 122.978,32 315.003,07 229.929,04 250.338,74 


Total saldos deutors inclosos en el Romanent 
de tresoreria 7.377.284,11 12.392.474,20 16.648.889,69 12.711.469,37 12.079.847,57 


Estimació dels saldos de dubtós cobrament: 


Dels saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 1.377.148,31 1.443.529,24 1.231.167,39 825.075,75 1.048.509,42 


Dels saldos provinents d’altres capítols 0,00 0,00 0,00 0,00 87.631,39 


Dels saldos deutors d’operacions no pressup. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Altres * (72.852,15) 17.701,89 (820,87) 21,40 (2.355,21) 


Saldos de dubtós cobrament inclosos en el 
Romanent de tresoreria 1.304.296,16 1.461.231,13 1.230.346,52 825.097,15 1.133.785,60 


Imports en euros. 

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

* Per diferències no identificades. Imports no significatius. 


Quadre 128. Ajuntament de Ripollet: estimació calculada per als saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos base de càlcul: 


Saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 (a) 2.728.658,84 4.411.114,43 5.028.531,74 5.451.738,03 5.754.930,62 


(menys) / més: (b) 


Conceptes pressupostaris 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total base de càlcul per als saldos provinents 
dels capítols 1, 2 i 3 2.728.658,84 4.411.114,43 5.028.531,74 5.451.738,03 5.754.930,62 


Desglossament de les bases de càlcul: (c) 


Base: tributs i altres ingressos llevat de multes 1.631.360,64 2.992.508,23 3.329.130,45 4.065.245,64 4.187.313,93 


Base: multes de circulació 1.097.298,20 1.418.606,20 1.699.401,29 1.386.492,39 1.567.616,69 


Base: altres multes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Base: saldos amb estim. individualitzada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Estimació saldos de dubtós cobrament: 


Tributs i altres ingressos llevat de multes 392.908,04 725.941,13 595.571,63 242.706,62 412.037,98 


Multes de circulació 984.240,27 717.588,11 635.595,76 582.369,13 636.471,44 


Altres multes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total estimacions a un tant alçat 1.377.148,31 1.443.529,24 1.231.167,39 825.075,75 1.048.509,42 


Estimacions individualitzades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total estimació referida als capítols 1, 2 i 3 1.377.148,31 1.443.529,24 1.231.167,39 825.075,75 1.048.509,42 


Imports en euros. 

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

Notes: 

(a) Saldos pendents de cobrament al tancament de cada exercici obtinguts de la Liquidació del pressupost inclosa en el Compte general 


de l’Ajuntament de l’exercici corresponent. 
(b) Conceptes que, si s’esqueia, l’Ajuntament va deduir o va incorporar respecte als saldos pendents de cobrament reflectits en la 


Liquidació del pressupost al tancament de l’exercici. 
(c) Conceptes amb tractament diferenciat a l’efecte de l’anàlisi de l’estimació dels saldos de dubtós cobrament. 
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Quadre 129. Ajuntament de Ripollet: percentatges de morositat aplicats 


Exercici de què prové 2007 2008 2009 2010 2011 


Capítols 1, 2 i 3, llevat de multes: 


n-4 i anteriors 


n-3 


n-2 


n-1 


n (exercici corrent) 


100 


62 


100 


34 


15 


100 


0 


75 


10 


23 


72 


35 


14 


20 


15 


100 


0 


22 


10 


0 


77 


39 


22 


11 


0 


Multes de circulació: 


n-4 i anteriors 


n-3 


n-2 


n-1 


n (exercici corrent) 


-


90 


100 


90 


85 


-


31 


70 


46 


50 


70 


50 


30 


35 


20 


74 


33 


70 


61 


0 


70 


70 


70 


70 


0 


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

Notes: 

En el període analitzat l’Ajuntament no tenia aprovats formalment pel Ple uns criteris per quantificar l’estimació dels saldos de dubtós 

cobrament (vegeu més explicacions en l’apartat 2). 

Els percentatges de morositat aplicats van ser diferents en cada exercici (vegeu l’observació c de l’apartat 2.1.1). 



Quadre 130. Ajuntament de Ripollet: graus de cobrament i de morositat mitjans del període 2007-2011 


Grau de cobrament de l’exercici % Grau de Grau de 
cobrament morositat


mitjà període  mitjà període 
Exercici de què prové 2007 2008 2009 2010 2011 2007-2011 % 2007-2011 % 


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


n-4 i anteriors 29,31 19,35 15,49 40,90 7,16 22,44 77,56 


n-3 41,86 49,61 32,16 24,75 8,61 31,40 68,60 


n-2 60,05 52,67 37,98 22,97 16,29 37,99 62,01 


n-1 86,86 72,15 58,71 46,07 68,45 66,45 33,55 


n (exercici corrent) 91,49 85,61 87,07 84,56 84,72 86,69 13,31 


Multes de circulació: 


n-4 i anteriors (a) (b) 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 


n-3 2,44 1,05 0,00 0,00 0,19 0,74 99,26 


n-2 2,07 5,38 0,09 15,27 16,92 7,95 92,05 


n-1 1,37 3,30 18,11 33,28 39,45 19,10 80,90 


n (exercici corrent) 24,69 24,44 24,85 34,62 30,47 27,81 72,19 


Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l’Ajuntament. 
Notes: 
(a) En aquest exercici no hi havia saldos per multes de circulació amb l’antiguitat indicada. 
(b) Grau de cobrament no considerat en el càlcul atès que, com que fa referència a uns saldos insignificants, la seva inclusió desvirtuaria el 


grau de cobrament mitjà del període. 


Quadre 131. Ajuntament de Ripollet: estimació calculada per als saldos provinents de capítols 
diferents de l’1, el 2 i el 3 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos pressupostaris provinents de capítols 
diferents de l’1, el 2 i el 3 4.455.496,37 7.858.381,45 11.305.354,88 7.029.802,30 6.074.578,21 


Estimació dels saldos de dubtós cobrament: 


Dels saldos provinents del capítol 7 0,00 0,00 0,00 0,00 87.631,39 


Total estimació per als saldos provinents de 
capítols diferents de l’1, el 2 i el 3 0,00 0,00 0,00 0,00 87.631,39 


Imports en euros.

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

Nota: L’Ajuntament va fer l’estimació d’acord amb una anàlisi individualitzada.
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4.2.24. Ajuntament del Vendrell 


Quadre 132. Ajuntament del Vendrell: desglossament de l’estimació dels saldos de dubtós cobrament 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos deutors inclosos en el Romanent de 
tresoreria: 


Provinents dels capítols 1, 2 i 3 13.182.332,21 18.328.400,04 20.604.025,39 23.739.343,97 24.717.889,01 


Provinents d’altres capítols 4.532.133,31 5.582.465,16 7.597.913,07 7.658.659,55 8.444.737,72 


Saldos pressupostaris pendents de cobrament 17.714.465,52 23.910.865,20 28.201.938,46 31.398.003,52 33.162.626,73 


Saldos deutors d’operacions no pressupost. 1.773.008,20 1.369.789,60 1.531.870,20 1.059.846,40 603.401,13 


Total saldos deutors inclosos en el Romanent 
de tresoreria 19.487.473,72 25.280.654,80 29.733.808,66 32.457.849,92 33.766.027,86 


Estimació dels saldos de dubtós cobrament: 


Dels saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 533.131,25 534.327,12 482.361,71 105.245,20 2.015.833,88 


Dels saldos provinents d’altres capítols 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Dels saldos deutors d’operacions no pressup. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Altres * (0,25) 0,00 0,00 0,00 0,00 


Saldos de dubtós cobrament inclosos en el 
Romanent de tresoreria 533.131,00 534.327,12 482.361,71 105.245,20 2.015.833,88 


Imports en euros. 

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

* Per arrodoniment. 


Quadre 133. Ajuntament del Vendrell: estimació calculada per als saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos base de càlcul: 


Saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 (a) 13.182.332,21 18.328.400,04 20.604.025,39 23.739.343,97 24.717.889,01 


(menys) / més: (b) 


Conceptes pressupostaris (3.493.363,77) (1.264.828,09) 2.677.463,66 1.880.705,77 (346.107,73) 


Total base de càlcul per als saldos provinents 
dels capítols 1, 2 i 3 9.688.968,44 17.063.571,95 23.281.489,05 25.620.049,74 24.371.781,28 


Desglossament de les bases de càlcul: (c) 


Base: tributs i altres ingressos llevat de multes 9.133.289,93 16.296.235,43 22.328.424,41 24.602.495,01 23.762.023,50 


Base: multes de circulació 555.678,51 767.336,52 953.064,64 1.017.554,73 542.623,91 


Base: altres multes 0,00 0,00 0,00 0,00 67.133,87 


Base: saldos amb estim. individualitzada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Estimació saldos de dubtós cobrament: 


Tributs i altres ingressos llevat de multes 523.828,13 523.018,49 466.648,51 100.421,79 1.835.320,11 


Multes de circulació 9.303,12 11.308,63 15.713,20 4.823,41 159.062,43 


Altres multes 0,00 0,00 0,00 0,00 21.451,34 


Total estimacions a un tant alçat 533.131,25 534.327,12 482.361,71 105.245,20 2.015.833,88 


Estimacions individualitzades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total estimació referida als capítols 1, 2 i 3 533.131,25 534.327,12 482.361,71 105.245,20 2.015.833,88 


Imports en euros. 

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

Notes: 

(a) Saldos pendents de cobrament al tancament de cada exercici obtinguts de la Liquidació del pressupost inclosa en el Compte general 


de l’Ajuntament de l’exercici corresponent. 
(b) Conceptes que, si s’esqueia, l’Ajuntament va deduir o va incorporar respecte als saldos pendents de cobrament reflectits en la Liqui


dació del pressupost al tancament de l’exercici. 
L’import deduït en l’exercici 2007, de 3.493.363,77 €, correspon als saldos pendents de cobrament en concepte de Contribucions es
pecials, per als quals no es va fer estimació. No s’ha considerat aquesta incidència com una observació atès que només afecta aquest 
exercici. 
Els imports que en la resta dels exercicis van modificar la base de càlcul de l’estimació, en disminució o en augment, corresponen a 
diferències produïdes pel fet que es va fer el càlcul de l’estimació amb unes dades prèvies a les del tancament de l’exercici, segons va 
manifestar l’Ajuntament mateix (vegeu l’observació c de l’apartat 2.1). 


(c) Conceptes amb tractament diferenciat a l’efecte de l’anàlisi de l’estimació dels saldos de dubtós cobrament. 
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* 2


Exercici de què prové 2007 2008 2009 2010 2011 


Capítols 1, 2 i 3, llevat de multes: 


n-8 i anteriors 50 * 18 * 10 * 3 * del 45 al 100 


n-7 40 * 14 * 7 * 2 * 35 


n-6 30 * 10 * 6 * 2 * 30 


n-5 20 * 9 * 5 * 2 * 25 


n-4 15 * 8 * 4 * 1 * 18 


n-3 10 * 6 * 3 * 1 * 10 


n-2 5 * 4 * 2 * 1 * 7 


n-1 2 2 2 * 0  * 5 


n (exercici corrent) 1 1 1 * 0 * 1 


Multes de circulació (i altres multes en l’exercici 2011): 


n-8 i anteriors 50 * 8 * 4 * 3 * del 45 al 100 


n-7 40 * 8 * 4 * 2 * 35 


n-6 30 * 8 * 4 * 2 * 30 


n-5 20 * 8 * 4 * 2 * 25 


n-4 15 * 8 * 4 * 1 * 18 


n-3 10 * 6 * 3 * 1 * 40 


n-2 5 * 4  * 1 * 35 


n-1 2 2 2 * 0 * 35 


n (exercici corrent) 1 1 1 * 0 * 25 
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Quadre 134. Ajuntament del Vendrell: percentatges de morositat aplicats 


Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l’Ajuntament. 
Notes: 
En el període analitzat l’Ajuntament no tenia aprovats formalment pel Ple uns criteris per quantificar l’estimació dels saldos de dubtós 
cobrament (vegeu més explicacions en l’apartat 2) 
En l’exercici 2011 l’Ajuntament va aplicar un escalat de percentatges de morositat segons l’antiguitat dels deutes que s’estenia fins a l’any 
1995, a partir del qual el percentatge aplicat va ser d’un 100%. Així mateix, als saldos pendents per altres multes va aplicar el mateix escalat 
que l’emprat per a les multes de circulació, si bé, la diferenciació d’escalat per als saldos per multes (de circulació i altres) respecte de 
l’aplicat per als saldos per altres conceptes dels capítols 1, 2 i 3 només es va fer per a aquells deutes pendents provinents dels exercicis 
2008, 2009, 2010 i 2011 i, per tant, als saldos per multes provinents d’exercicis anteriors al 2008 se’ls va aplicar l’escalat general (vegeu 
l’observació c de l’apartat 2.1.1). 
* Canvi respecte de l’exercici anterior. 


Quadre 135. Ajuntament del Vendrell: graus de cobrament i de morositat mitjans del període 2007-2011 
Grau de cobrament de l’exercici % Grau de Grau de 


Exercici de què prové 


cobrament 
mitjà període 
2007-2011 % 


morositat 
mitjà període 
2007-2011 % 2007 2008 2009 2010 2011 


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


n-4 i anteriors 17,25 13,43 22,05 9,35 5,38 13,49 86,51 


n-3 13,98 9,68 21,58 30,25 17,12 18,52 81,48 


n-2 18,03 34,86 17,05 10,69 16,70 19,47 80,53 


n-1 62,81 33,10 33,49 27,03 42,10 39,71 60,29 


n (exercici corrent) 76,30 72,82 71,26 70,46 65,64 71,30 28,70 


Multes de circulació: 


n-4 i anteriors 28,62 81,11 26,24 15,05 15,35 33,27 66,73 


n-3 28,98 78,09 * 13,54 12,58 33,30 66,70 


n-2 50,53 * 17,00 13,00 15,98 24,13 75,87 


n-1 * 30,32 22,04 23,73 43,13 29,81 70,20 


n (exercici corrent) 42,50 45,96 43,65 45,07 60,55 47,55 52,45 


Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l’Ajuntament. 
* En aquest exercici no hi havia saldos per multes de circulació amb l’antiguitat indicada. 


Nota 


Durant el període 2007-2011 l’Ajuntament del Vendrell no va fer cap estimació de dubtós cobrament per als 
saldos pendents provinents dels capítols diferents de l’1, el 2 i el 3 i, per tant, no s’ha elaborat el quadre 
corresponent a aquests saldos, anomenat Estimació calculada per als saldos provinents de capítols diferents 
de l’1, el 2 i el 3. 
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4.2.25. Ajuntament de Tortosa 


Quadre 136. Ajuntament de Tortosa: desglossament de l’estimació dels saldos de dubtós cobrament 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos deutors inclosos en el Romanent de 
tresoreria: 


Provinents dels capítols 1, 2 i 3 5.728.627,02 6.268.819,63 6.755.932,16 7.212.980,30 7.219.588,40 


Provinents d’altres capítols 5.956.294,90 7.279.158,80 17.518.884,29 13.663.302,02 9.662.331,26 


Saldos pressupostaris pendents de cobrament 11.684.921,92 13.547.978,43 24.274.816,45 20.876.282,32 16.881.919,66 


Saldos deutors d’operacions no pressupost. 86,92 (1.925,85) 1.479.987,86 121.849,24 227.365,99 


Total saldos deutors inclosos en el Romanent 
de tresoreria 11.685.008,84 13.546.052,58 25.754.804,31 20.998.131,56 17.109.285,65 


Estimació dels saldos de dubtós cobrament: 


Dels saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 1.459.758,79 1.459.758,79 1.459.758,79 3.435.239,21 3.313.483,78 


Dels saldos provinents d’altres capítols 0,00 0,00 0,00 2.769.001,73 2.780.879,55 


Dels saldos deutors d’operacions no pressup. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Saldos de dubtós cobrament inclosos en el 
Romanent de tresoreria * 1.459.758,79 1.459.758,79 1.459.758,79 6.204.240,94 6.094.363,33 


Imports en euros. 

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

* En els exercicis 2007, 2008 i 2009 l’import de l’estimació es va mantenir inalterat Això no obstant, no s’ha considerat aquesta incidència 
com una observació atès que es va esmenar en l’exercici 2010. 


Quadre 137. Ajuntament de Tortosa: estimació calculada per als saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos base de càlcul: 


Saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 (a) 5.728.627,02 6.268.819,63 6.755.932,16 7.212.980,30 7.219.588,40 


(menys) / més: (b) 


Conceptes pressupostaris 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total base de càlcul per als saldos provinents 
dels capítols 1, 2 i 3 5.728.627,02 6.268.819,63 6.755.932,16 7.212.980,30 7.219.588,40 


Desglossament de les bases de càlcul: (c) 


Base: tributs i altres ingressos llevat de multes 5.699.337,01 5.978.811,75 6.205.110,82 6.535.759,26 6.861.699,32 


Base: multes de circulació 29.290,01 290.007,88 550.821,34 652.222,29 334.987,83 


Base: altres multes 0,00 0,00 0,00 24.998,75 22.901,25 


Base: saldos amb estim. individualitzada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Estimació saldos de dubtós cobrament: 


Tributs i altres ingressos llevat de multes 0,00 0,00 0,00 2.825.740,27 2.968.876,40 


Multes de circulació 0,00 0,00 0,00 587.000,06 321.849,63 


Altres multes 0,00 0,00 0,00 22.498,88 22.757,75 


Total estimacions a un tant alçat 0,00 0,00 0,00 3.435.239,21 3.313.483,78 


Estimacions individualitzades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total estimació dels saldos de dubtós 
cobrament provinents dels cap. 1, 2 i 3 0,00 0,00 0,00 3.435.239,21 3.313.483,78 


Estimació genèrica (d) 1.459.758,79 1.459.758,79 1.459.758,79 0,00 0,00 


Total estimació referida als capítols 1, 2 i 3 1.459.758,79 1.459.758,79 1.459.758,79 3.435.239,21 3.313.483,78 


Imports en euros. 

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

Notes: 

(a) Saldos pendents de cobrament al tancament de cada exercici obtinguts de la Liquidació del pressupost inclosa en el Compte general 


de l’Ajuntament de l’exercici corresponent. 
(b) Conceptes que, si s’esqueia, l’Ajuntament va deduir o va incorporar respecte als saldos pendents de cobrament reflectits en la 


Liquidació del pressupost al tancament de l’exercici. 
(c) Conceptes amb tractament diferenciat a l’efecte de l’anàlisi de l’estimació dels saldos de dubtós cobrament. 
(d) Per als exercicis 2007, 2008 i 2009 l’Ajuntament no va efectuar un càlcul segons un escalat de percentatges de morositat sinó que va fer 


una estimació global i genèrica. Això no obstant, no s’ha considerat aquesta incidència com una observació atès que es va esmenar en 
l’exercici 2010. 
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Quadre 138. Ajuntament de Tortosa: percentatges de morositat aplicats 


Exercici de què prové 2007 2008 2009 2010 2011 


Capítols 1, 2 i 3, llevat de multes: 


n-4 i anteriors 
n-3 
n-2 
n-1 
n (exercici corrent) 


-
-
-
-
-


-
-
-
-
-


-
-
-
-
-


100 
80 
40 
15 


5 


100 
80 
40 
15 


5 


Multes de circulació: 


n-4 i anteriors 
n-3 
n-2 
n-1 
n (exercici corrent) 


-
-
-
-
-


-
-
-
-
-


-
-
-
-
-


90 
90 
90 
90 
90 


* 100 
* 100 
* 100 
* 100 


90 


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

Notes: 

L’Ajuntament no va establir formalment els criteris per quantificar l’estimació dels saldos de dubtós cobrament fins a l’aprovació de les 

Bases d’execució del pressupost de l’exercici 2009, on es fixen uns percentatges de morositat mínims relativament baixos -5%, 10%, 15% i

20% per als deutes d’antiguitat superior a 1, 2, 3 i 4 anys, respectivament– (vegeu l’observació d de l’apartat 2.1.1). 

En els exercicis 2007, 2008 i 2009, l’Ajuntament no va fer un càlcul d’acord amb un escalat de percentatges de morositat, sinó que va fer 

una estimació global i genèrica, encara que en l’exercici 2009 ja tenia establerts formalment els criteris per determinar-la. 

* Canvi respecte de l’exercici anterior. 


Quadre 139. Ajuntament de Tortosa: graus de cobrament i de morositat mitjans del període 2007-2011 
Grau de cobrament de l’exercici % Grau de Grau de 


cobrament morositat
mitjà període  mitjà període 


Exercici de què prové 2007 2008 2009 2010 2011 2007-2011 % 2007-2011 % 


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


n-4 i anteriors 7,46 8,62 6,61 3,41 4,44 6,11 93,89 
n-3 11,83 13,15 8,65 10,26 8,64 10,51 89,49 
n-2 20,34 12,93 13,11 13,33 16,56 15,25 84,75 
n-1 46,05 35,18 35,02 29,64 36,20 36,42 63,58 
n (exercici corrent) 83,13 88,76 87,03 90,14 87,17 87,25 12,75 


Multes de circulació: 


n-4 i anteriors 0,00 16,71 4,19 0,00 0,00 4,18 95,82 
n-3 21,70 61,75 0,00 0,00 18,15 20,32 79,68 
n-2 41,68 0,00 0,00 12,23 20,64 14,91 85,09 
n-1 0,00 0,00 25,82 35,75 57,19 23,75 76,25 
n (exercici corrent) 96,29 50,98 50,06 55,44 77,57 66,07 33,93 


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


Quadre 140. Ajuntament de Tortosa: estimació calculada per als saldos provinents de capítols 
diferents de l’1, el 2 i el 3 
Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos pressupostaris provinents de capítols 
diferents de l’1, el 2 i el 3 5.956.294,90 7.279.158,80 17.518.884,29 13.663.302,02 9.662.331,26 


Estimació dels saldos de dubtós cobrament: 


Dels saldos provinents del capítol 4 
Dels saldos provinents del capítol 6 
Dels saldos provinents del capítol 7 


0,00
0,00
0,00


 0,00
 0,00
 0,00


 0,00 
0,00 
0,00


255.570,73 
2.513.431,00


 0,00 


255.570,73 
 2.513.431,00 


11.877,82 


Total estimació per als saldos provinents de 
capítols diferents de l’1, el 2 i el 3 0,00 0,00 0,00 2.769.001,73 2.780.879,55 


Imports en euros.

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

Notes: 

L’Ajuntament va fer l’estimació d’acord amb una anàlisi individualitzada.

L’estimació efectuada en els exercicis 2010 i 2011, de 2.513.431 €, per als saldos provinents del capítol 6, fa referència a un saldo pendent 

de cobrament del mateix import provinent de l’any 2007, per la venda d’un solar a una societat la qual va ser declarada posteriorment en

situació de concurs mercantil. 

Respecte al mètode d’estimació per als saldos provinents d’aquests capítols, vegeu els comentaris que es fan en l’apartat 2.1.2. 
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4.2.26. Ajuntament de Montcada i Reixac 


Quadre 141. Ajuntament de Montcada i Reixac: desglossament de l’estimació dels saldos de dubtós 
cobrament 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos deutors inclosos en el Romanent de 
tresoreria: 


Provinents dels capítols 1, 2 i 3 6.683.709,44 7.434.474,23 10.499.604,32 13.112.844,34 12.562.833,86 


Provinents d’altres capítols 3.356.799,90 3.038.911,39 5.413.868,86 4.522.317,15 4.405.391,03 


Saldos pressupostaris pendents de cobrament 10.040.509,34 10.473.385,62 15.913.473,18 17.635.161,49 16.968.224,89 


Saldos deutors d’operacions no pressupost. 226.582,98 319.399,38 316.456,86 347.339,08 326.391,91 


Total saldos deutors inclosos en el Romanent 
de tresoreria 10.267.092,32 10.792.785,00 16.229.930,04 17.982.500,57 17.294.616,80 


Estimació dels saldos de dubtós cobrament: 


Dels saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 694.520,68 1.397.769,79 1.222.429,35 2.573.349,75 2.815.503,32 


Dels saldos provinents d’altres capítols 37.138,43 70.353,91 59.524,18 139.538,19 31.420,96 


Dels saldos deutors d’operacions no pressup. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Saldos de dubtós cobrament inclosos en el 
Romanent de tresoreria 731.659,11 1.468.123,70 1.281.953,53 2.712.887,94 2.846.924,28 


Imports en euros. 

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



Quadre 142. Ajuntament de Montcada i Reixac: estimació calculada per als saldos provinents dels 
capítols 1, 2 i 3 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos base de càlcul: 


Saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 (a) 6.683.709,44 7.434.474,23 10.499.604,32 13.112.844,34 12.562.833,86 


(menys) / més: (b) 


Conceptes pressupostaris 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total base de càlcul per als saldos provinents 
dels capítols 1, 2 i 3 6.683.709,44 7.434.474,23 10.499.604,32 13.112.844,34 12.562.833,86 


Desglossament de les bases de càlcul: (c) 


Base: tributs i altres ingressos llevat de multes 5.778.584,76 6.835.867,54 9.872.162,43 12.343.230,28 12.074.817,52 


Base: multes de circulació 905.124,68 598.606,69 627.441,89 769.614,06 488.016,34 


Base: altres multes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Base: saldos amb estim. individualitzada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Estimació saldos de dubtós cobrament: 


Tributs i altres ingressos llevat de multes 478.014,37 1.110.099,10 989.476,57 2.106.250,65 2.771.248,68 


Multes de circulació 216.506,31 287.670,69 232.952,78 467.099,10 44.254,64 


Altres multes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total estimacions a un tant alçat 694.520,68 1.397.769,79 1.222.429,35 2.573.349,75 2.815.503,32 


Estimacions individualitzades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total estimació referida als capítols 1, 2 i 3 694.520,68 1.397.769,79 1.222.429,35 2.573.349,75 2.815.503,32 


Imports en euros. 

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

Notes: 

(a) Saldos pendents de cobrament al tancament de cada exercici obtinguts de la Liquidació del pressupost inclosa en el Compte general 


de l’Ajuntament de l’exercici corresponent. 
(b) Conceptes que, si s’esqueia, l’Ajuntament va deduir o va incorporar respecte als saldos pendents de cobrament reflectits en la 


Liquidació del pressupost al tancament de l’exercici. 
(c) Conceptes amb tractament diferenciat a l’efecte de l’anàlisi de l’estimació dels saldos de dubtós cobrament. 
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Quadre 143. Ajuntament de Montcada i Reixac: percentatges de morositat aplicats 


Exercici de què prové 2007 2008 2009 2010 2011 


Capítols 1, 2 i 3, llevat de multes: 


n-4 i anteriors 


n-3 


n-2 


n-1 


n (exercici corrent) 


100 


60 


40 


19 


0 


100 


* 85


* 69


* 35


0 


100 


 * 58


 * 25


 * 10


0 


100 


 * 60


 * 40


 * 23


0 


100 


60 


40 


 * 15 


0 


Multes de circulació: 


n-4 i anteriors 


n-3 


n-2 


n-1 


n (exercici corrent) 


100 


60 


40 


19 


0 


100 


* 85


* 69


* 35


0 


100 


 * 58


 * 25


 * 10


0 


100 


 * 60


 * 40


 * 23


0 


100 


60 


40 


 * 15 


0 


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

Notes: 

En el període analitzat l’Ajuntament no tenia aprovats formalment pel Ple uns criteris per quantificar l’estimació dels saldos de dubtós 

cobrament (vegeu més explicacions en l’apartat 2). 

* Canvi respecte de l’exercici anterior. 


Quadre 144. Ajuntament de Montcada i Reixac: graus de cobrament i de morositat mitjans del període 
2007-2011 


Grau de cobrament de l’exercici % Grau de Grau de 
cobrament morositat 


mitjà període mitjà període 
Exercici de què prové 2007 2008 2009 2010 2011 2007-2011 % 2007-2011 % 


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


n-4 i anteriors 13,67 1,37 0,99 1,75 1,85 3,93 96,07 


n-3 34,79 4,76 3,81 3,85 7,67 10,98 89,02 


n-2 27,29 17,97 23,38 35,96 13,28 23,58 76,42 


n-1 84,50 84,39 57,31 63,62 68,99 71,76 28,24 


n (exercici corrent) 81,77 77,11 73,20 69,50 75,77 75,47 24,53 


Multes de circulació: 


n-4 i anteriors * * * 0,00 0,00 0,00 100,00 


n-3 2,06 * 0,05 0,00 * 0,70 99,30 


n-2 0,91 0,03 0,06 0,00 0,00 0,20 99,80 


n-1 3,65 1,54 0,00 2,94 4,17 2,46 97,54 


n (exercici corrent) 36,35 79,31 79,03 44,71 27,91 53,46 46,54 


Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l’Ajuntament. 
* En aquest exercici no hi havia saldos per multes de circulació amb l’antiguitat indicada. 


Quadre 145. Ajuntament de Montcada i Reixac: estimació calculada per als saldos provinents de 
capítols diferents de l’1, el 2 i el 3 
Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos pressupostaris provinents de capítols 
diferents de l’1, el 2 i el 3 3.356.799,90 3.038.911,39 5.413.868,86 4.522.317,15 4.405.391,03 


Estimació dels saldos de dubtós cobrament: 


Dels saldos provinents del capítol 4 


Dels saldos provinents del capítol 5 


36.707,56


430,87 


 68.732,48 


1.621,43 


57.287,38 


2.236,80


122.499,10


 17.039,09


 19.853,99 


 11.566,97 


Total estimació per als saldos provinents de 
capítols diferents de l’1, el 2 i el 3 37.138,43 70.353,91 59.524,18 139.538,19 31.420,96 


Imports en euros.

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

Notes: 

En general, i només per als capítols 4 i 5, l’Ajuntament va aplicar el mateix escalat de percentatges de morositat que l’aplicat per als saldos 

provinents dels capítols 1, 2 i 3. 

Respecte al mètode d’estimació per als saldos provinents d’aquests capítols, vegeu els comentaris que es fan en l’apartat 2.1.2. 



103 







SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 20/2014



4.2.27. Ajuntament de Sant Adrià del Besòs 


Quadre 146. Ajuntament de Sant Adrià del Besòs: desglossament de l’estimació dels saldos de dubtós 
cobrament 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos deutors inclosos en el Romanent de 
tresoreria: 


Provinents dels capítols 1, 2 i 3 7.690.155,27 2.025.545,37 2.956.850,87 5.303.470,66 4.572.282,47 


Provinents d’altres capítols 7.758.065,40 3.228.304,98 1.156.500,75 2.201.506,20 3.521.738,24 


Saldos pressupostaris pendents de cobrament 15.448.220,67 5.253.850,35 4.113.351,62 7.504.976,86 8.094.020,71 


Saldos deutors d’operacions no pressupost. 3.920,52 5.048,01 9.281,23 19.429,40 29.205,64 


Total saldos deutors inclosos en el Romanent 
de tresoreria 15.452.141,19 5.258.898,36 4.122.632,85 7.524.406,26 8.123.226,35 


Estimació dels saldos de dubtós cobrament: 


Dels saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 6.243.748,69 360.460,02 620.164,26 1.018.843,37 1.230.360,61 


Dels saldos provinents d’altres capítols 192.282,80 192.613,07 168.726,03 314.610,46 553.795,27 


Dels saldos deutors d’operacions no pressup. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Altres * 0,00 0,00 0,00 0,00 30,05 


Saldos de dubtós cobrament inclosos en el 
Romanent de tresoreria 6.436.031,49 553.073,09 788.890,29 1.333.453,83 1.784.185,93 


Imports en euros. 

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

* Per diferències no identificades. Imports no significatius. 


Quadre 147. Ajuntament de Sant Adrià del Besòs: estimació calculada per als saldos provinents dels 
capítols 1, 2 i 3 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos base de càlcul: 


Saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 (a) 7.690.155,27 2.025.545,37 2.956.850,87 5.303.470,66 4.572.282,47 


(menys) / més: (b) 


Conceptes pressupostaris 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total base de càlcul per als saldos provinents 
dels capítols 1, 2 i 3 7.690.155,27 2.025.545,37 2.956.850,87 5.303.470,66 4.572.282,47 


Desglossament de les bases de càlcul: (c) 


Base: tributs i altres ingressos llevat de multes 1.720.115,76 2.025.545,37 2.956.850,87 5.303.470,66 4.572.282,47 


Base: multes de circulació 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Base: altres multes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Base: saldos amb estim. individualitzada 5.970.039,51 0,00 0,00 0,00 0,00 


Estimació saldos de dubtós cobrament: 


Tributs i altres ingressos llevat de multes 273.709,18 360.460,02 620.164,26 1.018.843,37 1.230.360,61 


Multes de circulació 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Altres multes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total estimacions a un tant alçat 273.709,18 360.460,02 620.164,26 1.018.843,37 1.230.360,61 


Estimacions individualitzades 5.970.039,51 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total estimació referida als capítols 1, 2 i 3 6.243.748,69 360.460,02 620.164,26 1.018.843,37 1.230.360,61 


Imports en euros. 

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

Notes: 

(a) Saldos pendents de cobrament al tancament de cada exercici obtinguts de la Liquidació del pressupost inclosa en el Compte general 


de l’Ajuntament de l’exercici corresponent. 
(b) Conceptes que, si s’esqueia, l’Ajuntament va deduir o va incorporar respecte als saldos pendents de cobrament reflectits en la 


Liquidació del pressupost al tancament de l’exercici. 
(c) Conceptes amb tractament diferenciat a l’efecte de l’anàlisi de l’estimació dels saldos de dubtós cobrament. 


L’estimació individualitzada de l’exercici 2007 fa referència a un saldo en concepte d’ICIO provinent de l’exercici 2004, el qual es va 
donar de baixa en l’exercici 2008. 
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Quadre 148. Ajuntament de Sant Adrià del Besòs: percentatges de morositat aplicats 


Exercici de què prové 2007 2008 2009 2010 2011 


Capítols 1, 2 i 3, llevat de multes: 


n-5 i anteriors 


n-4 


n-3 


n-2 


n-1 


n (exercici corrent) 


100 


90 


75 


50 


25 


10 


100 


90 


75 


50 


25 


10 


100 


90 


75 


50 


25 


10 


100 


90 


75 


50 


25 


10 


100 


90 


75 


50 


25 


10 


Multes de circulació: 


n-4 i anteriors 


n-3 


n-2 


n-1 


n (exercici corrent) 


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


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

Notes: 

L’Ajuntament va establir formalment els criteris per quantificar l’estimació dels saldos de dubtós cobrament en les Bases d’execució del

pressupost de cada exercici. 

Per a les multes de circulació no hi ha un escalat de percentatges de morositat, atès que es comptabilitzen d’acord amb el cobrament

(gestió i recaptació delegada a l’OGT de la Diputació de Barcelona). 



Quadre 149. Ajuntament de Sant Adrià del Besòs: graus de cobrament i de morositat mitjans del 
període 2007-2011 


Grau de cobrament de l’exercici % Grau de Grau de 


Exercici de què prové 


cobrament 
mitjà període 
2007-2011 % 


morositat 
mitjà període 
2007-2011 % 2007 2008 2009 2010 2011 


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


n-4 i anteriors 21,57 14,79 10,00 63,99 40,80 30,23 69,77 


n-3 0,29 23,14 38,15 9,00 7,25 15,57 84,43 


n-2 49,52 31,00 19,74 30,05 18,63 29,79 70,21 


n-1 75,67 64,38 47,08 53,53 67,87 61,71 38,29 


n (exercici corrent) 92,04 92,61 90,39 80,73 88,96 88,95 11,05 


Multes de circulació: 


n-4 i anteriors n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 


n-3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 


n-2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 


n-1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 


n (exercici corrent) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 


Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l’Ajuntament. 
n/a: No aplicable per a multes de circulació. 


Quadre 150. Ajuntament de Sant Adrià del Besòs: estimació calculada per als saldos provinents de 
capítols diferents de l’1, el 2 i el 3 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos pressupostaris provinents de capítols 
diferents de l’1, el 2 i el 3 7.758.065,40 3.228.304,98 1.156.500,75 2.201.506,20 3.521.738,24 


Estimació dels saldos de dubtós cobrament: 


Dels saldos provinents del capítol 4 


Dels saldos provinents del capítol 5 


Dels saldos provinents del capítol 7 


Dels saldos provinents del capítol 8 


68.126,60


12.680,31


108.328,17


3.147,72


 161.312,02 


 15.803,38 


 11.890,20 


 3.607,47 


95.433,24


25.006,96


43.932,91


4.352,92


 216.919,72 


 32.545,86 


 59.725,65 


 5.419,23 


280.513,11 


49.787,47 


216.788,27 


6.706,42 


Total estimació per als saldos provinents de 
capítols diferents de l’1, el 2 i el 3 192.282,80 192.613,07 168.726,03 314.610,46 553.795,27 


Imports en euros.

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

Notes: 

L’Ajuntament va aplicar, en general, el mateix escalat de percentatges de morositat que l’aplicat per als saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3.

Respecte al mètode d’estimació per als saldos provinents d’aquests capítols, vegeu els comentaris que es fan en l’apartat 2.1.2. 
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4.2.28. Ajuntament d’Olot 


Quadre 151. Ajuntament d’Olot: desglossament de l’estimació dels saldos de dubtós cobrament 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos deutors inclosos en el Romanent de 
tresoreria: 


Provinents dels capítols 1, 2 i 3 1.313.235,51 1.756.373,98 2.490.405,77 3.248.482,84 3.471.221,39 


Provinents d’altres capítols 757.295,97 2.521.916,42 9.153.387,34 3.046.637,24 1.859.244,70 


Saldos pressupostaris pendents de cobrament 2.070.531,48 4.278.290,40 11.643.793,11 6.295.120,08 5.330.466,09 


Saldos deutors d’operacions no pressupost. 47.296,15 159.617,45 530.927,70 231.152,13 1.173.438,30 


Total saldos deutors inclosos en el Romanent 
de tresoreria 2.117.827,63 4.437.907,85 12.174.720,81 6.526.272,21 6.503.904,39 


Estimació dels saldos de dubtós cobrament: 


Dels saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 123.551,25 418.834,83 606.306,79 872.077,68 1.287.092,54 


Dels saldos provinents d’altres capítols 0,00 10.373,36 153.665,47 5.709,30 1.122,36 


Dels saldos deutors d’operacions no pressup. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Altres * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Saldos de dubtós cobrament inclosos en el 
Romanent de tresoreria 123.551,25 429.208,19 759.972,26 877.786,98 1.288.214,90 


Imports en euros. 

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

* Per diferències no identificades. 


Quadre 152. Ajuntament d’Olot: estimació calculada per als saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos base de càlcul: 


Saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 (a) 1.313.235,51 1.756.373,98 2.490.405,77 3.248.482,84 3.471.221,39 


(menys) / més: (b) 


Conceptes pressupostaris 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total base de càlcul per als saldos provinents 
dels capítols 1, 2 i 3 1.313.235,51 1.756.373,98 2.490.405,77 3.248.482,84 3.471.221,39 


Desglossament de les bases de càlcul: (c)  


Base: tributs i altres ingressos llevat de multes 1.233.297,08 1.539.969,79 2.176.979,86 2.813.268,21 2.876.911,06 


Base: multes de circulació 79.938,43 80.127,29 75.816,31 63.639,59 90.566,94 


Base: altres multes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Base: saldos amb estim. individualitzada 0,00 136.276,90 237.609,60 371.575,04 503.743,39 


Estimació saldos de dubtós cobrament: 


Tributs i altres ingressos llevat de multes 117.948,42 153.074,54 186.848,00 288.680,38 410.784,38 


Multes de circulació 5.602,83 5.028,28 5.661,02 2.546,43 3.070,86 


Altres multes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total estimacions a un tant alçat 123.551,25 158.102,82 192.509,02 291.226,81 413.855,24 


Estimacions individualitzades 0,00 136.276,90 237.609,60 371.575,04 503.743,39 


Total estimació dels saldos de dubtós 
cobrament provinents dels cap. 1, 2 i 3 123.551,25 294.379,72 430.118,62 662.801,85 917.598,63 


Estimació genèrica (d) 0,00 124.455,11 176.188,17 209.275,83 369.493,91 


Total estimació referida als capítols 1, 2 i 3 123.551,25 418.834,83 606.306,79 872.077,68 1.287.092,54 


Imports en euros. 

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

Notes: 

(a) Saldos pendents de cobrament al tancament de cada exercici obtinguts de la Liquidació del pressupost inclosa en el Compte general 


de l’Ajuntament de l’exercici corresponent. 
(b) Conceptes que, si s’esqueia, l’Ajuntament va deduir o va incorporar respecte als saldos pendents de cobrament reflectits en la 


Liquidació del pressupost al tancament de l’exercici. 
(c) Conceptes amb tractament diferenciat a l’efecte de l’anàlisi de l’estimació dels saldos de dubtós cobrament. 
(d) Els imports genèrics afegits a l’estimació dels exercicis 2008, 2009 i 2010 inclouen un 10% del la totalitat dels saldos pendents de 


cobrament provinents de l’exercici corrent dels capítols 1 i 3. En el cas de l’exercici 2011, el percentatge va ser d’un 20% (vegeu 
l’observació b de l’apartat 2.1.1). 
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Quadre 153. Ajuntament d’Olot: percentatges de morositat aplicats 


Exercici de què prové 2007 2008 2009 2010 2011 


Capítols 1, 2 i 3, llevat de multes: 


n-4 i anteriors 


n-3 


n-2 


n-1 


n (exercici corrent) 


100 


75 


50 


25 


0 


100 


75 


50 


25 


0 


100 


75 


50 


25 


0 


100 


75 


50 


25 


0 


100 


75 


50 


25 


0 


Multes de circulació: 


n-4 i anteriors 


n-3 


n-2 


n-1 


n (exercici corrent) 


100 


75 


50 


25 


0 


100 


75 


50 


25 


0 


100 


75 


50 


25 


0 


100 


75 


50 


25 


0 


100 


75 


50 


25 


0 


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

Nota: En el període analitzat l’Ajuntament no tenia aprovats formalment pel Ple uns criteris per quantificar l’estimació dels saldos de dubtós 

cobrament (vegeu més explicacions en l’apartat 2). Això no obstant, els percentatges aplicats es van mantenir uniformes.



Quadre 154. Ajuntament d’Olot: graus de cobrament i de morositat mitjans del període 2007-2011 


Grau de cobrament de l’exercici % Grau de Grau de 
cobrament morositat 


mitjà període mitjà període 
Exercici de què prové 2007 2008 2009 2010 2011 2007-2011 % 2007-2011 % 


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


n-4 i anteriors 13,54 14,54 17,50 31,59 34,46 22,33 77,67 


n-3 29,34 31,58 16,05 26,30 14,08 23,47 76,53 


n-2 46,68 34,92 34,35 26,06 38,80 36,16 63,84 


n-1 80,17 73,47 65,45 65,82 56,20 68,22 31,78 


n (exercici corrent) 94,04 92,04 90,10 88,04 89,82 90,81 9,19 


Multes de circulació: 


n-4 i anteriors * 100,00 84,84 * 100,00 * 100,00 * 100,00 84,84 15,16 


n-3 77,54 73,53 36,75 75,75 21,46 57,01 42,99 


n-2 59,73 58,87 39,60 57,18 64,05 55,89 44,11 


n-1 69,02 63,69 65,84 69,22 69,78 67,51 32,49 


n (exercici corrent) 73,96 73,83 74,75 72,51 75,55 74,12 25,88 


Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l’Ajuntament. 
* Grau de cobrament no considerat en el càlcul atès que, com que fa referència a uns saldos insignificants, la seva inclusió desvirtuaria el 
grau de cobrament mitjà del període. 


Quadre 155. Ajuntament d’Olot: estimació calculada per als saldos provinents de capítols diferents de 
l’1, el 2 i el 3 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos pressupostaris provinents de capítols 
diferents de l’1, el 2 i el 3 757.295,97 2.521.916,42 9.153.387,34 3.046.637,24 1.859.244,70 


Estimació dels saldos de dubtós cobrament: 


Dels saldos provinents del capítol 4


Dels saldos provinents del capítol 5 


Dels saldos provinents del capítol 7 


0,00 


0,00 


0,00 


0,00 


0,00


10.373,36 


138.756,16 


0,00 


14.909,31


1.299,81 


2.726,13


 1.683,36


0,00 


0,00 


 1.122,36 


Total estimació per als saldos provinents de 
capítols diferents de l’1, el 2 i el 3 0,00 10.373,36 153.665,47 5.709,30 1.122,36 


Imports en euros.

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

Notes: 

L’Ajuntament va fer l’estimació només per a determinats saldos i d’acord amb el mateix escalat de percentatges que l’aplicat per als dels

capítols 1, 2 i 3.

Respecte al mètode d’estimació per als saldos provinents d’aquests capítols, vegeu els comentaris que es fan en l’apartat 2.1.2.
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4.2.29. Ajuntament de Cambrils 


Quadre 156. Ajuntament de Cambrils: desglossament de l’estimació dels saldos de dubtós cobrament 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos deutors inclosos en el Romanent de 
tresoreria: 


Provinents dels capítols 1, 2 i 3 6.542.327,67 7.380.473,78 7.657.362,53 9.043.836,62 8.279.279,61 


Provinents d’altres capítols 4.991.434,85 9.980.841,59 11.967.463,52 3.771.295,06 5.280.343,74 


Saldos pressupostaris pendents de cobrament 11.533.762,52 17.361.315,37 19.624.826,05 12.815.131,68 13.559.623,35 


Saldos deutors d’operacions no pressupost. 387.916,10 433.356,38 68.251,18 153.939,88 203.697,31 


Total saldos deutors inclosos en el Romanent 
de tresoreria 11.921.678,62 17.794.671,75 19.693.077,23 12.969.071,56 13.763.320,66 


Estimació dels saldos de dubtós cobrament: 


Dels saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 2.300.891,09 2.328.504,18 2.489.538,09 2.851.618,82 2.862.601,56 


Dels saldos provinents d’altres capítols 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Dels saldos deutors d’operacions no pressup. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Saldos de dubtós cobrament inclosos en el 
Romanent de tresoreria 2.300.891,09 2.328.504,18 2.489.538,09 2.851.618,82 2.862.601,56 


Imports en euros. 

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



Quadre 157. Ajuntament de Cambrils: estimació calculada per als saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos base de càlcul: 


Saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 (a) 6.542.327,67 7.380.473,78 7.657.362,53 9.043.836,62 8.279.279,61 


(menys) / més: (b) 


Conceptes pressupostaris 141,65 (92.685,03) (2.620,75) (30.937,61) 102.008,25 


Total base de càlcul per als saldos provinents 
dels capítols 1, 2 i 3 6.542.469,32 7.287.788,75 7.654.741,78 9.012.899,01 8.381.287,86 


Desglossament de les bases de càlcul: (c) 


Base: tributs i altres ingressos llevat de multes 6.032.953,09 6.525.270,09 6.636.646,04 7.849.175,41 7.874.104,28 


Base: multes de circulació 509.516,23 762.518,66 1.018.095,74 1.163.723,60 507.183,58 


Base: altres multes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Base: saldos amb estim. individualitzada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Estimació saldos de dubtós cobrament: 


Tributs i altres ingressos llevat de multes 2.274.559,79 2.250.284,39 2.287.239,26 2.433.424,58 2.617.655,90 


Multes de circulació 26.331,30 78.219,79 202.298,83 418.194,24 244.945,66 


Altres multes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total estimacions a un tant alçat 2.300.891,09 2.328.504,18 2.489.538,09 2.851.618,82 2.862.601,56 


Estimacions individualitzades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total estimació referida als capítols 1, 2 i 3 2.300.891,09 2.328.504,18 2.489.538,09 2.851.618,82 2.862.601,56 


Imports en euros. 

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

Notes: 

(a) Saldos pendents de cobrament al tancament de cada exercici obtinguts de la Liquidació del pressupost inclosa en el Compte general 


de l’Ajuntament de l’exercici corresponent. 
(b) Conceptes que, si s’esqueia, l’Ajuntament va deduir o va incorporar respecte als saldos pendents de cobrament reflectits en la 


Liquidació del pressupost al tancament de l’exercici. 
Els imports que van modificar la base de càlcul de l’estimació, en augment o en disminució, corresponen a diferències produïdes pel 
fet que es va fer el càlcul de l’estimació amb unes dades prèvies a les del tancament de l’exercici, segons va manifestar l’Ajuntament 
(vegeu l’observació c de l’apartat 2.1). 


(c) Conceptes amb tractament diferenciat a l’efecte de l’anàlisi de l’estimació dels saldos de dubtós cobrament. 
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Quadre 158. Ajuntament de Cambrils: percentatges de morositat aplicats 


Exercici de què prové 2007 2008 2009 2010 2011 


Capítols 1, 2 i 3, llevat de multes: 


n-4 i anteriors 


n-3 


n-2 


n-1 


n (exercici corrent) 


100 


80 


40 


15 


5 


100 


80 


40 


15 


5 


100 


80 


40 


15 


5 


100 


80 


40 


15 


5 


100 


80 


40 


15 


5 


Multes de circulació: 


n-4 i anteriors 


n-3 


n-2 


n-1 


n (exercici corrent) 


100 


80 


40 


15 


5 


100 


80 


40 


15 


5 


100 


80 


40 


15 


5 


100 


80 


40 


15 


5 


100 


80 


40 


15 


5 


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

Notes: 

L’Ajuntament va establir formalment els criteris per quantificar l’estimació dels saldos de dubtós cobrament en les Bases d’execució del

pressupost de cada exercici. 

En el cas dels saldos per multes de circulació el criteri aplicat difereix de l’establert a les Bases d’execució del pressupost –fixat en un 

percentatge d’un 90% del total pendent, independentment de l’exercici de què prové– (vegeu l’observació d de l’apartat 2.1.1). 



Quadre 159. Ajuntament de Cambrils: graus de cobrament i de morositat mitjans del període 2007-2011 


Grau de cobrament de l’exercici % Grau de Grau de 
cobrament morositat 


mitjà període mitjà període 
Exercici de què prové 2007 2008 2009 2010 2011 2007-2011 % 2007-2011 % 


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


n-4 i anteriors 15,32 11,44 10,39 8,48 6,10 10,35 89,65 


n-3 20,16 23,45 25,62 15,15 11,36 19,15 80,85 


n-2 36,35 57,84 33,98 30,69 25,09 36,79 63,21 


n-1 75,79 67,53 64,00 64,77 59,37 66,29 33,71 


n (exercici corrent) 88,99 87,94 88,17 85,02 87,13 87,45 12,55 


Multes de circulació: 


n-4 i anteriors 0,00 66,63 (a) (a) 15,52 27,38 72,62 


n-3 (a) (a) (a) 9,11 11,90 10,51 89,50 


n-2 (a) (a) 11,85 9,61 18,44 13,30 86,70 


n-1 (b) 100,00 20,42 21,58 20,27 41,31 25,90 74,11 


n (exercici corrent) 42,37 51,16 48,01 45,90 62,89 50,07 49,93 


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

Notes: 

(a) En aquest exercici no hi havia saldos per multes de circulació amb l’antiguitat indicada. 
(b) Grau de cobrament no considerat en el càlcul atès que, com que fa referència a uns saldos insignificants, la seva inclusió desvirtuaria el 
     grau de cobrament mitjà del període. 


Nota 


Durant el període 2007-2011 l’Ajuntament de Cambrils no va fer cap estimació de dubtós cobrament per als 
saldos pendents provinents dels capítols diferents de l’1, el 2 i el 3 i, per tant, no s’ha elaborat el quadre 
corresponent a aquests saldos, anomenat Estimació calculada per als saldos provinents de capítols diferents 
de l’1, el 2 i el 3. 
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4.2.30. Ajuntament de Sant Joan Despí 


Quadre 160. Ajuntament de Sant Joan Despí: desglossament de l’estimació dels saldos de dubtós 
cobrament 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos deutors inclosos en el Romanent de 
tresoreria: 


Provinents dels capítols 1, 2 i 3 1.876.048,81 2.716.146,20 2.523.044,69 3.227.963,18 2.540.028,47 


Provinents d’altres capítols 6.391.146,67 3.327.013,83 9.244.805,05 9.025.629,06 11.342.320,48 


Saldos pressupostaris pendents de cobrament 8.267.195,48 6.043.160,03 11.767.849,74 12.253.592,24 13.882.348,95 


Saldos deutors d’operacions no pressupost. 42.568,10 74.153,14 69.682,71 500.166,13 661.543,10 


Total saldos deutors inclosos en el Romanent de 
tresoreria 8.309.763,58 6.117.313,17 11.837.532,45 12.753.758,37 14.543.892,05 


Estimació dels saldos de dubtós cobrament: 


Dels saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 287.833,37 384.533,43 530.240,93 425.135,61 527.909,53 


Dels saldos provinents d’altres capítols 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Dels saldos deutors d’operacions no pressup. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Saldos de dubtós cobrament inclosos en el 
Romanent de tresoreria 287.833,37 384.533,43 530.240,93 425.135,61 527.909,53 


Imports en euros. 

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



Quadre 161. Ajuntament de Sant Joan Despí: estimació calculada per als saldos provinents dels 
capítols 1, 2 i 3 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos base de càlcul: 


Saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 (a) 1.876.048,81 2.716.146,20 2.523.044,69 3.227.963,18 2.540.028,47 


(menys) / més: (b) 


Conceptes pressupostaris (749,85) 0,00 0,00 (926,02) 0,00 


Total base de càlcul per als saldos provinents 
dels capítols 1, 2 i 3 1.875.298,96 2.716.146,20 2.523.044,69 3.227.037,16 2.540.028,47 


Desglossament de les bases de càlcul: (c) 


Base: tributs i altres ingressos llevat de multes 1.875.298,96 2.716.146,20 2.523.044,69 3.227.037,16 2.540.028,47 


Base: multes de circulació 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Base: altres multes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Base: saldos amb estim. individualitzada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Estimació saldos de dubtós cobrament: 


Tributs i altres ingressos llevat de multes 287.833,37 384.533,43 530.240,93 425.135,61 527.909,53 


Multes de circulació 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Altres multes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total estimacions a un tant alçat 287.833,37 384.533,43 530.240,93 425.135,61 527.909,53 


Estimacions individualitzades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total estimació referida als capítols 1, 2 i 3 287.833,37 384.533,43 530.240,93 425.135,61 527.909,53 


Imports en euros. 

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

Notes: 

(a) Saldos pendents de cobrament al tancament de cada exercici obtinguts de la Liquidació del pressupost inclosa en el Compte general 


de l’Ajuntament de l’exercici corresponent. 
(b) Conceptes que, si s’esqueia, l’Ajuntament va deduir o va incorporar respecte als saldos pendents de cobrament reflectits en la 


Liquidació del pressupost al tancament de l’exercici. 
Els imports deduïts en els exercicis 2007 i 2010 corresponen a errors, segons va manifestar l’Ajuntament. No s’ha considerat aquesta 
incidència com una observació atès que els Imports no són significatius. 


(c) Conceptes amb tractament diferenciat a l’efecte de l’anàlisi de l’estimació dels saldos de dubtós cobrament. 
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Quadre 162. Ajuntament de Sant Joan Despí: percentatges de morositat aplicats 


Exercici de què prové 2007 2008 2009 2010 2011 


Capítols 1, 2 i 3, llevat de multes: 


n-4 i anteriors 


n-3 


n-2 


n-1 


n (exercici corrent) 


100 


75 


50 


25 


10 


100 


75 


50 


25 


10 


100 


75 


50 


25 


10 


100 


75 


50 


25 


10 


100 


75 


50 


25 


10 


Multes de circulació: 


n-4 i anteriors 


n-3 


n-2 


n-1 


n (exercici corrent) 


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


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

Notes: 

En el període analitzat l’Ajuntament no tenia aprovats formalment pel Ple uns criteris per quantificar l’estimació dels saldos de dubtós 



cobrament (vegeu més explicacions en l’apartat 2). Això no obstant, els percentatges aplicats es van mantenir uniformes. 

Per a les multes de circulació no hi ha un escalat de percentatges de morositat, atès que es comptabilitzen d’acord amb el cobrament

(gestió i recaptació delegada a l’OGT de la Diputació de Barcelona). 



Quadre 163. Ajuntament de Sant Joan Despí: graus de cobrament i de morositat mitjans del període 
2007-2011 


Grau de cobrament de l’exercici % Grau de Grau de 
cobrament morositat 


mitjà període mitjà període 
Exercici de què prové 2007 2008 2009 2010 2011 2007-2011 % 2007-2011 % 


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


n-4 i anteriors 0,97 58,46 38,49 13,18 1,87 22,59 77,41 


n-3 3,71 25,59 21,16 58,77 6,60 23,17 76,83 


n-2 25,04 70,18 11,19 25,57 9,88 28,37 71,63 


n-1 94,82 56,26 77,03 75,56 65,10 73,75 26,25 


n (exercici corrent) 91,24 90,73 91,51 87,07 93,30 90,77 9,23 


Multes de circulació: 


n-4 i anteriors n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 


n-3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 


n-2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 


n-1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 


n (exercici corrent) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 


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

n/a: No aplicable per a multes de circulació. 



Nota 


Durant el període 2007-2011 l’Ajuntament de Sant Joan Despí no va fer cap estimació de dubtós cobrament per 
als saldos pendents provinents dels capítols diferents de l’1, el 2 i el 3 i, per tant, no s’ha elaborat el quadre 
corresponent a aquests saldos, anomenat Estimació calculada per als saldos provinents de capítols diferents 
de l’1, el 2 i el 3. 
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4.2.31. Ajuntament de Barberà del Vallès 


Quadre 164. Ajuntament de Barberà del Vallès: desglossament de l’estimació dels saldos de dubtós 
cobrament 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos deutors inclosos en el Romanent de 
tresoreria: 


Provinents dels capítols 1, 2 i 3 2.892.689,53 4.083.387,82 4.610.831,88 5.263.401,66 5.542.336,79 


Provinents d’altres capítols 2.503.790,01 3.670.412,19 4.927.531,15 3.695.725,77 3.451.267,06 


Saldos pressupostaris pendents de cobrament 5.396.479,54 7.753.800,01 9.538.363,03 8.959.127,43 8.993.603,85 


Saldos deutors d’operacions no pressupost. 20.644,01 17.945,08 23.576,25 37.659,14 42.782,11 


Total saldos deutors inclosos en el Romanent de 
tresoreria 5.417.123,55 7.771.745,09 9.561.939,28 8.996.786,57 9.036.385,96 


Estimació dels saldos de dubtós cobrament: 


Dels saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 491.904,02 693.892,59 746.185,34 1.096.675,74 1.546.468,93 


Dels saldos provinents d’altres capítols 486.813,17 1.268.643,04 1.156.558,68 333.594,84 752.983,91 


Dels saldos deutors d’operacions no pressup. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Saldos de dubtós cobrament inclosos en el 
Romanent de tresoreria 978.717,19 1.962.535,63 1.902.744,02 1.430.270,58 2.299.452,84 


Imports en euros. 

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



Quadre 165. Ajuntament de Barberà del Vallès: estimació calculada per als saldos provinents dels 
capítols 1, 2 i 3 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos base de càlcul: 


Saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 (a) 2.892.689,53 4.083.387,82 4.610.831,88 5.263.401,66 5.542.336,79 


(menys) / més: (b) 


Conceptes pressupostaris 0,00 0,00 0,00 6.283,73 2.269,58 


Total base de càlcul per als saldos provinents 
dels capítols 1, 2 i 3 2.892.689,53 4.083.387,82 4.610.831,88 5.269.685,39 5.544.606,37 


Desglossament de les bases de càlcul: (c) 


Base: tributs i altres ingressos llevat de multes 2.892.689,53 4.083.387,82 4.610.831,88 5.269.685,39 5.544.606,37 


Base: multes de circulació 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Base: altres multes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Base: saldos amb estim. individualitzada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Estimació saldos de dubtós cobrament: 


Tributs i altres ingressos llevat de multes 491.904,02 693.892,59 746.185,34 1.096.675,74 1.546.468,93 


Multes de circulació 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Altres multes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total estimacions a un tant alçat 491.904,02 693.892,59 746.185,34 1.096.675,74 1.546.468,93 


Estimacions individualitzades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total estimació referida als capítols 1, 2 i 3 491.904,02 693.892,59 746.185,34 1.096.675,74 1.546.468,93 


Imports en euros. 

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

Notes: 

(a) Saldos pendents de cobrament al tancament de cada exercici obtinguts de la Liquidació del pressupost inclosa en el Compte general 


de l’Ajuntament de l’exercici corresponent. 
(b) Conceptes que, si s’esqueia, l’Ajuntament va deduir o va incorporar respecte als saldos pendents de cobrament reflectits en la 


Liquidació del pressupost al tancament de l’exercici. 
Els imports deduïts en els exercicis 2010 i 2011 corresponen a errors, segons va manifestar l’Ajuntament. No s’ha considerat aquesta 
incidència com una observació atès que els imports no són significatius. 


(c) Conceptes amb tractament diferenciat a l’efecte de l’anàlisi de l’estimació dels saldos de dubtós cobrament. 
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Quadre 166. Ajuntament de Barberà del Vallès: percentatges de morositat aplicats 


Exercici de què prové 2007 2008 2009 2010 2011 


Capítols 1, 2 i 3, llevat de multes: 


n-4 i anteriors 


n-3 


n-2 


n-1 


n (exercici corrent) 


100 


80 


40 


15 


5 


100 


* 100


* 50


* 40


5 


100 


100 


50 


40 


5 


100 


100 


50 


40 


5 


100 


* 50 


50 


40 


5 


Multes de circulació: 


n-4 i anteriors 


n-3 


n-2 


n-1 


n (exercici corrent) 


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


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

Notes: 

L’Ajuntament no va establir formalment els criteris per quantificar l’estimació dels saldos de dubtós cobrament fins a l’aprovació de les 

Bases d’execució del pressupost de l’exercici 2009. 

Per a les multes de circulació no hi ha un escalat de percentatges de morositat, atès que es comptabilitzen d’acord amb el cobrament

(gestió i recaptació delegada a l’OGT de la Diputació de Barcelona). 

* Canvi respecte de l’exercici anterior. 


Quadre 167. Ajuntament de Barberà del Vallès: graus de cobrament i de morositat mitjans del període 
2007-2011 


Grau de cobrament de l’exercici % Grau de Grau de 
cobrament morositat 


mitjà període mitjà període 
Exercici de què prové 2007 2008 2009 2010 2011 2007-2011 % 2007-2011 % 


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


n-4 i anteriors 39,62 3,50 65,69 17,48 2,94 25,85 74,15 


n-3 22,69 23,98 8,83 32,90 6,22 18,92 81,08 


n-2 42,71 21,02 45,53 5,16 5,68 24,02 75,98 


n-1 89,91 85,59 76,45 71,04 62,47 77,09 22,91 


n (exercici corrent) 87,45 82,82 81,93 82,66 86,24 84,22 15,78 


Multes de circulació: 


n-4 i anteriors n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 


n-3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 


n-2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 


n-1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 


n (exercici corrent) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 


Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l’Ajuntament. 
n/a: No aplicable per a multes de circulació. 


Quadre 168. Ajuntament de Barberà del Vallès: estimació calculada per als saldos provinents de 
capítols diferents de l’1, el 2 i el 3 
Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos pressupostaris provinents de capítols 
diferents de l’1, el 2 i el 3 2.503.790,01 3.670.412,19 4.927.531,15 3.695.725,77 3.451.267,06 


Estimació dels saldos de dubtós cobrament: 


Dels saldos provinents del capítol 4 


Dels saldos provinents del capítol 5 


Dels saldos provinents del capítol 7 


37.030,76


2.422,41


447.360,00


 91.641,83


 876,22 


 1.176.124,99


 56.325,32 


0,00 


 1.100.233,36 


6.494,59 


28.766,66 


298.333,59 


54.925,32 


66.466,91 


631.591,68 


Total estimació per als saldos provinents de 
capítols diferents de l’1, el 2 i el 3 486.813,17 1.268.643,04 1.156.558,68 333.594,84 752.983,91 


Imports en euros.

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

Notes: 

En general, i llevat d’aquells casos en què va fer l’estimació d’acord amb una anàlisi individualitzada, l’Ajuntament va aplicar el mateix

escalat de percentatges de morositat que l’aplicat per als saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3. 

Respecte al mètode d’estimació per als saldos provinents d’aquests capítols, vegeu els comentaris que es fan en l’apartat 2.1.2. 
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4.2.32. Ajuntament de Salt 


Quadre 169. Ajuntament de Salt: desglossament de l’estimació dels saldos de dubtós cobrament 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos deutors inclosos en el Romanent de 
tresoreria: 


Provinents dels capítols 1, 2 i 3 3.314.809,94 4.286.928,08 5.336.115,80 5.643.041,13 6.502.496,22 


Provinents d’altres capítols 4.491.160,91 4.116.342,06 6.424.825,49 8.019.467,96 5.424.752,01 


Saldos pressupostaris pendents de cobrament 7.805.970,85 8.403.270,14 11.760.941,29 13.662.509,09 11.927.248,23 


Saldos deutors d’operacions no pressupost. 178.025,12 260.412,66 113.960,80 116.142,47 18.540,41 


Total saldos deutors inclosos en el Romanent 
de tresoreria 7.983.995,97 8.663.682,80 11.874.902,09 13.778.651,56 11.945.788,64 


Estimació dels saldos de dubtós cobrament: 


Dels saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 630.621,15 748.502,40 1.197.797,23 1.449.735,51 3.574.398,02 


Dels saldos provinents d’altres capítols 18.753,80 0,00 5.989,71 0,00 0,00 


Dels saldos deutors d’operacions no pressup. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Saldos de dubtós cobrament inclosos en el 
Romanent de tresoreria 649.374,95 748.502,40 1.203.786,94 1.449.735,51 3.574.398,02 


Imports en euros. 

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



Quadre 170. Ajuntament de Salt: estimació calculada per als saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 
Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos base de càlcul: 


Saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 (a) 3.314.809,94 4.286.928,08 5.336.115,80 5.643.041,13 6.502.496,22 


(menys) / més: (b) 


Conceptes pressupostaris 0,00 0,00 20.515,04 18.756,17 0,00 


Total base de càlcul per als saldos provinents 
dels capítols 1, 2 i 3 3.314.809,94 4.286.928,08 5.356.630,84 5.661.797,30 6.502.496,22 


Desglossament de les bases de càlcul: (c)  


Base: tributs i altres ingressos llevat de multes 3.117.565,08 3.724.417,07 4.151.872,13 5.440.116,75 5.182.897,82 


Base: multes de circulació 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Base: altres multes 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 


Base: saldos amb estim. individualitzada 197.244,86 562.511,01 1.204.758,71 221.680,55 1.319.598,40 


Estimació saldos de dubtós cobrament: 


Tributs i altres ingressos llevat de multes 620.758,91 748.502,40 811.274,31 1.507.373,52 1.568.694,61 


Multes de circulació 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Altres multes 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 


Total estimacions a un tant alçat 620.758,91 748.502,40 811.274,31 1.507.373,52 1.568.694,61 


Estimacions individualitzades 9.862,24 0,00 515.522,92 137.500,00 1.319.598,40 


Total estimació dels saldos de dubtós 
cobrament provinents dels cap. 1, 2 i 3 630.621,15 748.502,40 1.326.797,23 1.644.873,52 2.888.293,01 


Estimació genèrica (d) 0,00 0,00 (129.000,00) (195.138,01) 686.105,01 


Total estimació referida als capítols 1, 2 i 3 630.621,15 748.502,40 1.197.797,23 1.449.735,51 3.574.398,02 


Imports en euros. 

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

Notes: 

(a) Saldos pendents de cobrament al tancament de cada exercici obtinguts de la Liquidació del pressupost inclosa en el Compte general 


de l’Ajuntament de l’exercici corresponent. 
(b) Conceptes que, si s’esqueia, l’Ajuntament va deduir o va incorporar respecte als saldos pendents de cobrament reflectits en la Liqui


dació del pressupost al tancament de l’exercici. 
Les quantitats que van augmentar la base de càlcul de l’estimació referent als exercicis 2009 i 2010 corresponen a diferències entre els 
saldos que es desprenen de la Liquidació del pressupost i els imports considerats en el càlcul. L’Ajuntament no ha pogut identificar la 
causa d’aquestes diferències. No s’ha considerat aquesta incidència com una observació atès que els imports no són significatius i que 
només afecta aquests exercicis. 


(c) Conceptes amb tractament diferenciat a l’efecte de l’anàlisi de l’estimació dels saldos de dubtós cobrament. 
(d) Segons es dedueix de la informació facilitada per l’Ajuntament, els imports globals deduïts de l’estimació inicialment calculada per als 


exercicis 2009 i 2010 fan referència als fraccionaments. Això no obstant, no s’han pogut identificar els saldos a què fan referència ni 
tampoc el motiu de la deducció. No s’ha considerat aquesta incidència com una observació atès que no afecta l’exercici 2011. 
Respecte a l’import genèric afegit a l’estimació del 2011, de 686.105,01 €, l’Ajuntament l’ha justificat per motius de prudència (vegeu 
l’observació b de l’apartat 2.1.1). 


114 








SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 20/2014



Quadre 171. Ajuntament de Salt: percentatges de morositat aplicats 


Exercici de què prové 2007 2008 2009 2010 2011 


Capítols 1, 2 i 3, llevat de multes: 


n-4 i anteriors 


n-3 


n-2 


n-1 


n (exercici corrent) 


100 


75 


50 


25 


2 


100 


75 


50 


25 


2 


100 


75 


50 


25 


2 


100 


75 


50 


25 


2 


100 


* 80 


* 40 


* 15 


* 5 


Multes de circulació: 


n-4 i anteriors 


n-3 


n-2 


n-1 


n (exercici corrent) 


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


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

Notes: 

En el període analitzat l’Ajuntament no tenia aprovats formalment pel Ple uns criteris per quantificar l’estimació dels saldos de dubtós 

cobrament (vegeu més explicacions en l’apartat 2). 

Per a les multes de circulació no hi ha un escalat de percentatges de morositat, atès que es comptabilitzen d’acord amb el cobrament

(gestió i recaptació delegada a l’Organisme XALOC de la Diputació de Girona). 

* Canvi respecte de l’exercici anterior. 


Quadre 172. Ajuntament de Salt: graus de cobrament i de morositat mitjans del període 2007-2011 
Grau de cobrament de l’exercici % Grau de Grau de 


cobrament morositat 
mitjà període mitjà període 


Exercici de què prové 2007 2008 2009 2010 2011 2007-2011 % 2007-2011 % 


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


n-4 i anteriors 9,70 56,38 10,08 15,45 5,93 19,51 80,49 


n-3 7,58 30,70 8,24 55,05 7,62 21,84 78,16 


n-2 22,05 36,99 10,94 44,68 21,75 27,28 72,72 


n-1 54,80 56,08 64,95 37,13 44,53 51,50 48,50 


n (exercici corrent) 84,17 78,69 76,71 81,10 78,61 79,86 20,14 


Multes de circulació: 


n-4 i anteriors n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 


n-3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 


n-2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 


n-1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 


n (exercici corrent) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 


Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l’Ajuntament. 
n/a: No aplicable per a multes de circulació. 


Quadre 173. Ajuntament de Salt: estimació calculada per als saldos provinents de capítols diferents de 
l’1, el 2 i el 3 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos pressupostaris provinents de capítols 
diferents de l’1, el 2 i el 3 4.491.160,91 4.116.342,06 6.424.825,49 8.019.467,96 5.424.752,01 


Estimació dels saldos de dubtós cobrament: 


Dels saldos provinents del capítol 4 


Dels saldos provinents del capítol 5 


Dels saldos provinents del capítol 6 


Dels saldos provinents del capítol 7 


Dels saldos provinents del capítol 8 


45,47


0,00


0,00


18.708,33


0,00


 0,00


 0,00


 0,00


 0,00 


0,00


 0,00


 0,00


 0,00


5.989,72


 0,00


 0,00


 0,00


 0,00


 0,00


 0,00


 0,00 


0,00 


0,00 


0,00 


0,00 


Total estimació per als saldos provinents de 
capítols diferents de l’1, el 2 i el 3 18.753,80 0,00 5.989,72 0,00 0,00 


Imports en euros.

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

Nota: L’Ajuntament va fer l’estimació d’acord amb una anàlisi individualitzada.
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4.2.33. Ajuntament de Sant Pere de Ribes 


Quadre 174. Ajuntament de Sant Pere de Ribes: desglossament de l’estimació dels saldos de dubtós 
cobrament 
Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos deutors inclosos en el Romanent de 
tresoreria: 


Provinents dels capítols 1, 2 i 3 5.429.107,27 6.037.091,25 6.435.702,61 7.594.355,45 7.831.886,90 


Provinents d’altres capítols 1.775.687,14 1.715.857,70 1.883.784,54 1.853.383,15 1.146.218,89 


Saldos pressupostaris pendents de cobrament 7.204.794,41 7.752.948,95 8.319.487,15 9.447.738,60 8.978.105,79 


Saldos deutors d’operacions no pressupost. 482.737,06 338.795,01 321.615,69 878.594,18 975.762,16 


Total saldos deutors inclosos en el Romanent 
de tresoreria 7.687.531,47 8.091.743,96 8.641.102,84 10.326.332,78 9.953.867,95 


Estimació dels saldos de dubtós cobrament: 


Dels saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 1.858.905,88 4.333.980,63 4.435.584,08 5.711.467,77 6.400.645,62 


Dels saldos provinents d’altres capítols 190.040,30 1.082.666,44 1.206.873,89 1.488.566,86 875.923,04 


Dels saldos deutors d’operacions no pressup. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Altres * 0,00 643.880,00 622.704,37 0,00 0,00 


Saldos de dubtós cobrament inclosos en el 
Romanent de tresoreria 2.048.946,18 6.060.527,07 6.265.162,34 7.200.034,63 7.276.568,66 


Imports en euros. 

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

* Els imports reflectits en els exercicis 2008 i 2009 inclouen una quantitat de 622.704 € que no correspon a cap saldo pendent de cobrament 
sinó que fa referència a un compromís d’ingrés per uns aprofitaments urbanístics (vegeu l’observació b de l’apartat 2.1). La resta, originada 
per diferències no identificades, de 21.176 € i de 0,37 €, respectivament, no és significativa. 


Quadre 175. Ajuntament de Sant Pere de Ribes: estimació calculada per als saldos provinents dels 
capítols 1, 2 i 3 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos base de càlcul: 


Saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 (a) 5.429.107,27 6.037.091,25 6.435.702,61 7.594.355,45 7.831.886,90 


(menys) / més: (b) 


Conceptes pressupostaris 55.631,39 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total base de càlcul per als saldos provinents 
dels capítols 1, 2 i 3 5.484.738,66 6.037.091,25 6.435.702,61 7.594.355,45 7.831.886,90 


Desglossament de les bases de càlcul: (c) 


Base: tributs i altres ingressos llevat de multes 1.797.322,60 5.186.111,35 5.468.520,70 6.550.902,44 6.647.988,85 


Base: multes de circulació 581.230,25 558.012,41 609.078,95 681.872,30 772.012,56 


Base: altres multes 396.607,79 292.967,49 358.102,96 361.580,71 411.885,49 


Base: saldos amb estim. individualitzada 2.709.578,02 0,00 0,00 0,00 0,00 


Estimació saldos de dubtós cobrament: 


Tributs i altres ingressos llevat de multes 784.656,55 3.525.155,70 3.507.272,23 4.742.537,78 5.239.713,88 


Multes de circulació 553.356,25 531.515,64 578.729,94 615.976,30 750.394,62 


Altres multes 385.414,18 277.309,29 349.581,91 352.953,69 410.537,12 


Total estimacions a un tant alçat 1.723.426,98 4.333.980,63 4.435.584,08 5.711.467,77 6.400.645,62 


Estimacions individualitzades 135.478,90 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total estimació referida als capítols 1, 2 i 3 1.858.905,88 4.333.980,63 4.435.584,08 5.711.467,77 6.400.645,62 


Imports en euros. 

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

Notes: 

(a) Saldos pendents de cobrament al tancament de cada exercici obtinguts de la Liquidació del pressupost inclosa en el Compte general 


de l’Ajuntament de l’exercici corresponent. 
(b) Conceptes que, si s’esqueia, l’Ajuntament va deduir o va incorporar respecte als saldos pendents de cobrament reflectits en la 


Liquidació del pressupost al tancament de l’exercici. 
Segons manifestacions de l’Ajuntament, l’import de 55.631,39 €, afegit a la base de càlcul de l’exercici 2007, està causat per errors en 
les llistes emprades per fer l’estimació (vegeu l’observació e de l’apartat 2.1.1). 


(c) Conceptes amb tractament diferenciat a l’efecte de l’anàlisi de l’estimació dels saldos de dubtós cobrament. 
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Quadre 176. Ajuntament de Sant Pere de Ribes: percentatges de morositat aplicats 


Exercici de què prové 2007 2008 2009 2010 2011 


Capítols 1, 2 i 3, llevat de multes: 
n-4 i anteriors 
n-3 
n-2 
n-1 
n (exercici corrent) 


100 
80 
40 
15 


5 


100 
80 
40 
15 


5 


100 
80 
40 
15 


5 


100 
* 100 
* 80
* 60
*  30


100 
100 
80 
60 


 * 40 
Multes de circulació i altres multes: 
n-4 i anteriors 
n-3 
n-2 
n-1 
n (exercici corrent) 


100 
100 
100 
100 


90 


100 
100 
100 
100 


90 


100 
100 
100 
100 


90 


100 
100 
100 
100 
* 80


100 
100 
100 
100 


 * 95 


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

Notes: 

En el període analitzat l’Ajuntament no tenia aprovats formalment pel Ple uns criteris per quantificar l’estimació dels saldos de dubtós 

cobrament (vegeu més explicacions en l’apartat 2). 

L’Ajuntament aplica als saldos pendents per altres multes els mateixos percentatges de morositat que els aplicats als saldos per multes de

circulació.

* Canvi respecte de l’exercici anterior. 


Quadre 177. Ajuntament de Sant Pere de Ribes: graus de cobrament i de morositat mitjans del període 
2007-2011 


Grau de cobrament de l’exercici % Grau de Grau de 
cobrament morositat 


mitjà període mitjà període 
Exercici de què prové 2007 2008 2009 2010 2011 2007-2011 % 2007-2011 % 


Capítols 1, 2 i 3, llevat de 
multes de circulació: 
n-4 i anteriors 21,77 2,18 0,76 0,93 0,55 5,24 94,76 
n-3 5,42 10,44 12,61 6,71 5,35 8,11 91,89 
n-2 56,56 48,54 13,65 9,31 13,63 28,34 71,66 
n-1 46,06 65,29 46,26 49,93 50,42 51,59 48,41 
n (exercici corrent) 95,39 89,26 88,59 84,62 89,16 89,40 10,60 
Multes de circulació: 
n-4 i anteriors 0,00 * 0,00 0,83 0,00 0,21 99,79 
n-3 8,96 2,89 18,91 5,77 2,73 7,85 92,15 
n-2 13,48 14,30 20,41 15,57 21,49 17,05 82,95 
n-1 41,30 37,99 31,54 34,49 41,44 37,35 62,65 
n (exercici corrent) 33,99 38,17 34,33 90,91 38,75 47,23 52,77 


Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l’Ajuntament. 
* En aquest exercici no hi havia saldos per multes de circulació amb l’antiguitat indicada. 


Quadre 178. Ajuntament de Sant Pere de Ribes: estimació calculada per als saldos provinents de 
capítols diferents de l’1, el 2 i el 3 
Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos pressupostaris provinents de capítols 
diferents de l’1, el 2 i el 3 1.775.687,14 1.715.857,70 1.883.784,54 1.853.383,15 1.146.218,89 


Estimació dels saldos de dubtós cobrament: 


Dels saldos provinents del capítol 4 


Dels saldos provinents del capítol 5 


Dels saldos provinents del capítol 6 


Dels saldos provinents del capítol 7 


Dels saldos provinents del capítol 8


Dels saldos provinents del capítol 9


37.504,92


0,00 


42.962,31


109.475,99


 97,08 


0,00 


 10.887,76


0,00


 866.145,13


 205.633,55


0,00 


0,00 


 39.165,57 


 8.222,06


 873.043,75


 285.377,11


249,41 


816,00 


200.934,88 


 1.033,76 


 876.493,60 


 403.816,31 


1.936,31 


4.352,00 


219.549,01 


179.756,27 


31.133,72 


441.342,35 


4.141,68 


0,00 


Total estimació per als saldos provinents de 
capítols diferents de l’1, el 2 i el 3 190.040,30 1.082.666,44 1.206.873,89 1.488.566,86 875.923,04 


Imports en euros.

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

Notes: 

En general, i llevat d’aquells casos en què es va fer l’estimació d’acord amb una anàlisi individualitzada, l’Ajuntament va aplicar el mateix 

escalat de percentatges de morositat que l’aplicat per als saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3. 

Respecte al mètode d’estimació per als saldos provinents d’aquests capítols, vegeu els comentaris que es fan en l’apartat 2.1.2. 
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4.2.34. Ajuntament de Sitges 


Quadre 179. Ajuntament de Sitges: desglossament de l’estimació dels saldos de dubtós cobrament 
Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos deutors inclosos en el Romanent de 
tresoreria: 


Provinents dels capítols 1, 2 i 3 4.410.556,47 7.063.520,00 7.641.706,36 6.822.345,89 9.164.539,52 


Provinents d’altres capítols 10.535.799,97 5.555.327,07 3.415.823,39 4.203.954,46 2.385.345,84 


Saldos pressupostaris pendents de cobrament 14.946.356,44 12.618.847,07 11.057.529,75 11.026.300,35 11.549.885,36 


Saldos deutors d’operacions no pressupost. 1.585.350,62 907.414,00 1.114.855,08 345.108,24 361.162,39 


Total saldos deutors inclosos en el Romanent 
de tresoreria 16.531.707,06 13.526.261,07 12.172.384,83 11.371.408,59 11.911.047,75 


Estimació dels saldos de dubtós cobrament: 


Dels saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 1.163.443,36 1.758.152,24 1.817.167,39 2.294.941,45 2.544.682,96 


Dels saldos provinents d’altres capítols 1.336.407,21 3.577.318,10 1.512.896,83 1.404.495,44 1.616.178,44 


Dels saldos deutors d’operacions no pressup. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Altres * 0,00 0,00 0,00 28,00 0,00 


Saldos de dubtós cobrament inclosos en el 
Romanent de tresoreria 2.499.850,57 5.335.470,34 3.330.064,22 3.699.464,89 4.160.861,40 


Imports en euros. 

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

* Per diferències no identificades. Imports no significatius. 


Quadre 180. Ajuntament de Sitges: estimació calculada per als saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 
Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos base de càlcul: 


Saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 (a) 4.410.556,47 7.063.520,00 7.641.706,36 6.822.345,89 9.164.539,52 


(menys) / més: (b) 


Conceptes pressupostaris 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total base de càlcul per als saldos provinents 
dels capítols 1, 2 i 3 4.410.556,47 7.063.520,00 7.641.706,36 6.822.345,89 9.164.539,52 


Desglossament de les bases de càlcul: (c) 


Base: tributs i altres ingressos llevat de multes 4.410.556,47 6.449.176,60 6.991.031,36 5.389.529,49 7.705.734,12 


Base: multes de circulació 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Base: altres multes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Base: saldos amb estim. individualitzada 0,00 614.343,40 650.675,00 1.432.816,40 1.458.805,40 


Estimació saldos de dubtós cobrament: 


Tributs i altres ingressos llevat de multes 1.163.443,36 1.445.775,20 1.468.421,39 1.007.170,99 1.387.806,52 


Multes de circulació 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Altres multes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total estimacions a un tant alçat 1.163.443,36 1.445.775,20 1.468.421,39 1.007.170,99 1.387.806,52 


Estimacions individualitzades 0,00 312.377,04 348.746,00 716.776,21 1.156.876,44 


Total estimació dels saldos de dubtós 
cobrament provinents dels cap. 1, 2 i 3 1.163.443,36 1.758.152,24 1.817.167,39 1.723.947,20 2.544.682,96 


Estimació genèrica (d) 0,00 0,00 0,00 570.994,25 0,00 


Total estimació referida als capítols 1, 2 i 3 1.163.443,36 1.758.152,24 1.817.167,39 2.294.941,45 2.544.682,96 


Imports en euros. 

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

Notes: 

(a) Saldos pendents de cobrament al tancament de cada exercici obtinguts de la Liquidació del pressupost inclosa en el Compte general 


de l’Ajuntament de l’exercici corresponent. 
(b) Conceptes que, si s’esqueia, l’Ajuntament va deduir o va incorporar respecte als saldos pendents de cobrament reflectits en la 


Liquidació del pressupost al tancament de l’exercici. 
(c) Conceptes amb tractament diferenciat a l’efecte de l’anàlisi de l’estimació dels saldos de dubtós cobrament. 
(d) L’import genèric afegit a l’estimació del 2010 correspon a un 80% del la totalitat dels saldos pendents dels capítols 1, 2 i 3 provinents 


de l’exercici 2009, llevat del saldo, de 344.555,47 €, en concepte de Repercussió de costos als ens municipals. L’Ajuntament no ha 
explicat el motiu d’aquesta estimació addicional. Això no obstant, no s’ha considerat aquesta incidència com una observació atès que 
només afecta l’exercici 2010. 
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Quadre 181. Ajuntament de Sitges: percentatges de morositat aplicats 
Exercici de què prové 2007 2008 2009 2010 2011 


Capítols 1, 2 i 3, llevat de multes: 
n-6 i anteriors 
n-5 
n-4 
n-3 
n-2 
n-1 
n (exercici corrent) 


100 
75 
50 
40 
30 
20 
10 


100 
75 
50 
40 
30 
20 
10 


100 
75 
50 
40 
30 
20 
10 


100 
75 
50 
40 
30 
20 
10 


100 
75 
50 
40 
30 
20 
10 


Multes de circulació: 
n-4 i anteriors 
n-3 
n-2 
n-1 
n (exercici corrent) 


-
-
-
-
-


-
-
-
-
-


-
-
-
-
-


-
-
-
-
-


-
-
-
-
-


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

Notes: 

En el període analitzat l’Ajuntament no tenia aprovats formalment pel Ple uns criteris per quantificar l’estimació dels saldos de dubtós 

cobrament (vegeu més explicacions en l’apartat 2). Això no obstant, els percentatges aplicats es van mantenir uniformes. 

Per a les multes de circulació no hi ha un escalat de percentatges de morositat, atès que es comptabilitzen d’acord amb el cobrament 

(gestió i recaptació delegada a l’OGT de la Diputació de Barcelona). 

Respecte a la raonabilitat de l’escalat de percentatges aplicat vegeu l’observació c de l’apartat 2.1.1.



Quadre 182. Ajuntament de Sitges: graus de cobrament i de morositat mitjans del període 2007-2011 


Exercici de què prové 


Capítols 1, 2 i 3, llevat 
de multes de circulació: 
n-4 i anteriors 
n-3 
n-2 
n-1 
n (exercici corrent) 


Multes de circulació: 
n-4 i anteriors 
n-3 
n-2 
n-1 
n (exercici corrent) 


2007 


53,58 
11,66
20,69 
70,87
88,64


n/a 
n/a
n/a
n/a
n/a 


Grau de cobrament de l’exercici % 


2008 2009 2010 


13,12 36,59 50,10 
10,20 26,15 9,37
11,32 3,15 6,93


 33,94 33,33 59,85
 83,19 86,74 84,95


n/a n/a n/a 
n/a n/a n/a 
n/a n/a n/a 
n/a n/a n/a 
n/a n/a n/a 


2011 


6,61 
3,27 
9,87 


50,21 
82,03 


n/a 
n/a 
n/a 
n/a 
n/a 


Grau de 
cobrament 


mitjà període 
2007-2011 % 


32,00 
12,13 
10,39 
49,64 
85,11 


n/a 
n/a 
n/a 
n/a 
n/a 


Grau de 
morositat 


mitjà període 
2007-2011 % 


68,00 
87,87 
89,61 
50,36 
14,89 


n/a 
n/a 
n/a 
n/a 
n/a 


Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l’Ajuntament. 
n/a: No aplicable per a multes de circulació. 


Quadre 183. Ajuntament de Sitges: estimació calculada per als saldos provinents de capítols diferents 
de l’1, el 2 i el 3 
Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos pressupostaris provinents de capítols 
diferents de l’1, el 2 i el 3 10.535.799,97 5.555.327,07 3.415.823,39 4.203.954,46 2.385.345,84 


Estimació dels saldos de dubtós cobrament: 


Dels saldos provinents del capítol 4 


Dels saldos provinents del capítol 5 


Dels saldos provinents del capítol 6 


Dels saldos provinents del capítol 7 


Dels saldos provinents del capítol 8 


0,00 


0,00


1.336.407,21


0,00


0,00 


1.211.317,75 


0,00 


 2.245.883,41 


 69.121,00 


50.995,94 


561.017,77


0,00


936.707,05


0,00 


15.172,01


 393.293,07


 0,00 


 1.005.697,00


0,00


 5.505,37


 534.600,30 


44.245,45 


 1.005.697,00 


 25.590,14 


 6.045,55 


Total estimació per als saldos provinents de 
capítols diferents de l’1, el 2 i el 3 1.336.407,21 3.577.318,10 1.512.896,83 1.404.495,44 1.616.178,44 


Imports en euros.

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

Notes: 

En general, i llevat d’aquells casos en què es va fer l’estimació d’acord amb una anàlisi individualitzada, l’Ajuntament va aplicar el mateix 

escalat de percentatges de morositat que l’aplicat per als saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3. 

Respecte al mètode d’estimació per als saldos provinents d’aquests capítols, vegeu els comentaris que es fan en l’apartat 2.1.2. 
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4.2.35. Ajuntament de Premià de Mar 


Quadre 184. Ajuntament de Premià de Mar: desglossament de l’estimació dels saldos de dubtós 
cobrament 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos deutors inclosos en el Romanent de 
tresoreria: 


Provinents dels capítols 1, 2 i 3 2.082.756,67 2.147.564,60 2.324.770,63 2.595.125,72 3.276.116,24 


Provinents d’altres capítols 1.436.316,04 1.661.894,94 2.590.929,30 1.923.813,67 1.789.347,79 


Saldos pressupostaris pendents de cobrament 3.519.072,71 3.809.459,54 4.915.699,93 4.518.939,39 5.065.464,03 


Saldos deutors d’operacions no pressupost. 177.657,13 110.073,30 156.835,28 314.102,47 432.001,84 


Total saldos deutors inclosos en el Romanent de 
tresoreria 3.696.729,84 3.919.532,84 5.072.535,21 4.833.041,86 5.497.465,87 


Estimació dels saldos de dubtós cobrament: 


Dels saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 257.293,63 417.705,88 406.720,27 392.541,99 687.449,38 


Dels saldos provinents d’altres capítols 146.551,04 174.590,16 118.511,92 118.511,92 0,00 


Dels saldos deutors d’operacions no pressup. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Saldos de dubtós cobrament inclosos en el 
Romanent de tresoreria 403.844,67 592.296,04 525.232,19 511.053,91 687.449,38 


Imports en euros. 

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



Quadre 185. Ajuntament de Premià de Mar: estimació calculada per als saldos provinents dels capítols 
1, 2 i 3 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos base de càlcul: 


Saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 (a) 2.082.756,67 2.147.564,60 2.324.770,63 2.595.125,72 3.276.116,24 


(menys) / més: (b) 


Conceptes pressupostaris 0,00 0,00 0,00 (228.345,34) (158.151,16) 


Total base de càlcul per als saldos provinents 
dels capítols 1, 2 i 3 2.082.756,67 2.147.564,60 2.324.770,63 2.366.780,38 3.117.965,08 


Desglossament de les bases de càlcul: (c)  


Base: tributs i altres ingressos llevat de multes 1.171.057,20 1.339.771,66 1.460.103,30 1.455.795,21 2.123.745,98 


Base: multes de circulació 911.699,47 807.792,94 864.667,33 910.985,17 994.219,10 


Base: altres multes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Base: saldos amb estim. individualitzada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Estimació saldos de dubtós cobrament: 


Tributs i altres ingressos llevat de multes 150.075,86 316.806,30 282.230,98 244.712,51 528.459,86 


Multes de circulació 107.217,77 100.899,58 124.489,29 147.829,48 158.989,52 


Altres multes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total estimacions a un tant alçat 257.293,63 417.705,88 406.720,27 392.541,99 687.449,38 


Estimacions individualitzades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total estimació referida als capítols 1, 2 i 3 257.293,63 417.705,88 406.720,27 392.541,99 687.449,38 


Imports en euros. 

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

Notes: 

(a) Saldos pendents de cobrament al tancament de cada exercici obtinguts de la Liquidació del pressupost inclosa en el Compte general 


de l’Ajuntament de l’exercici corresponent. 
(b) Conceptes que, si s’esqueia, l’Ajuntament va deduir o va incorporar respecte als saldos pendents de cobrament reflectits en la 


Liquidació del pressupost al tancament de l’exercici. 
L’import deduït en l’exercici 2010, de 228.345,34 €, correspon al saldo pendent provinent de l’any 2006 en concepte de Quotes 
urbanístiques i el deduït en el 2011, de 158.151,16 €, fa referència al mateix saldo, que no va tenir cap moviment en l’exercici 2011. 
L’Ajuntament no ha explicat la causa d’aquesta exclusió ni el motiu pel qual en l’exercici 2011 es va excloure només una part del saldo 
(vegeu l’observació a de l’apartat 2.1.1). 


(c) Conceptes amb tractament diferenciat a l’efecte de l’anàlisi de l’estimació dels saldos de dubtós cobrament. 
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Quadre 186. Ajuntament de Premià de Mar: percentatges de morositat aplicats 


Exercici de què prové 2007 2008 2009 2010 2011 


Capítols 1, 2 i 3, llevat de multes: 


n-4 i anteriors 


n-3 


n-2 


n-1 


n (exercici corrent) 


100 


75 


50 


25 


0 


100 


75 


50 


25 


0 


100 


75 


50 


25 


0 


100 


75 


50 


25 


0 


100 


75 


50 


25 


0 


Multes de circulació: 


n-4 i anteriors 


n-3 


n-2 


n-1 


n (exercici corrent) 


100 


75 


50 


25 


0 


100 


75 


50 


25 


0 


100 


75 


50 


25 


0 


100 


75 


50 


25 


0 


100 


75 


50 


25 


0 


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

Nota: L’Ajuntament va establir formalment els criteris per quantificar l’estimació dels saldos de dubtós cobrament en les Bases d’execució del

pressupost de cada exercici. 



Quadre 187. Ajuntament de Premià de Mar: graus de cobrament i de morositat mitjans del període 
2007-2011 


Grau de cobrament de l’exercici % Grau de Grau de 
cobrament morositat 


mitjà període mitjà període 
Exercici de què prové 2007 2008 2009 2010 2011 2007-2011 % 2007-2011 % 


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


n-4 i anteriors 56,91 8,93 2,25 1,96 0,66 14,14 85,86 


n-3 37,53 25,26 53,37 22,35 3,13 28,33 71,67 


n-2 40,07 2,98 46,27 14,50 11,54 23,07 76,93 


n-1 30,19 68,13 61,26 54,50 55,72 53,96 46,04 


n (exercici corrent) 94,83 94,43 92,39 93,41 91,09 93,23 6,77 


Multes de circulació: 


n-4 i anteriors 35,52 0,00 11,30 25,13 5,81 15,55 84,45 


n-3 31,14 25,09 40,25 35,34 3,68 27,10 72,90 


n-2 40,72 46,87 40,41 27,70 18,50 34,84 65,16 


n-1 41,86 40,33 35,40 27,79 34,99 36,07 63,93 


n (exercici corrent) 26,79 33,66 30,26 29,63 36,25 31,32 68,68 


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


Quadre 188. Ajuntament de Premià de Mar: estimació calculada per als saldos provinents de capítols 
diferents de l’1, el 2 i el 3 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos pressupostaris provinents de capítols 
diferents de l’1, el 2 i el 3 1.436.316,04 1.661.894,94 2.590.929,30 1.923.813,67 1.789.347,79 


Estimació dels saldos de dubtós cobrament: 


Dels saldos provinents del capítol 5 146.551,04 174.590,16 118.511,92 118.511,92 0,00 


Total estimació per als saldos provinents de 
capítols diferents de l’1, el 2 i el 3 146.551,04 174.590,16 118.511,92 118.511,92 0,00 


Imports en euros.

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

Nota: Per als saldos provinents del capítol 5 l’Ajuntament va aplicar, en general, el mateix escalat de percentatges de morositat que l’aplicat

per als provinents dels capítols 1, 2 i 3. 
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4.2.36. Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts 


Quadre 189. Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts: desglossament de l’estimació dels saldos de 
dubtós cobrament 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos deutors inclosos en el Romanent de 
tresoreria: 


Provinents dels capítols 1, 2 i 3 1.614.608,91 2.019.737,07 2.596.724,56 2.807.033,93 3.992.788,95 


Provinents d’altres capítols 1.989.186,42 2.072.922,21 3.014.802,02 1.194.944,18 1.752.345,05 


Saldos pressupostaris pendents de cobrament 3.603.795,33 4.092.659,28 5.611.526,58 4.001.978,11 5.745.134,00 


Saldos deutors d’operacions no pressupost. 229.922,59 275.094,53 267.957,96 274.889,91 281.838,07 


Total saldos deutors inclosos en el Romanent de 
tresoreria 3.833.717,92 4.367.753,81 5.879.484,54 4.276.868,02 6.026.972,07 


Estimació dels saldos de dubtós cobrament: 


Dels saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 154.232,25 247.270,19 414.935,66 520.320,08 807.862,62 


Dels saldos provinents d’altres capítols 181.930,25 186.825,73 52.055,87 70.711,75 101.607,53 


Dels saldos deutors d’operacions no pressup. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Saldos de dubtós cobrament inclosos en el 
Romanent de tresoreria 336.162,50 434.095,92 466.991,53 591.031,83 909.470,15 


Imports en euros. 

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



Quadre 190. Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts: estimació calculada per als saldos provinents dels 
capítols 1, 2 i 3 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos base de càlcul: 


Saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 (a) 1.614.608,91 2.019.737,07 2.596.724,56 2.807.033,93 3.992.788,95 


(menys) / més: (b) 


Conceptes pressupostaris 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total base de càlcul per als saldos provinents 
dels capítols 1, 2 i 3 1.614.608,91 2.019.737,07 2.596.724,56 2.807.033,93 3.992.788,95 


Desglossament de les bases de càlcul: (c) 


Base: tributs i altres ingressos llevat de multes 1.212.551,37 1.543.634,83 2.016.866,30 2.194.955,94 3.435.140,80 


Base: multes de circulació 402.057,54 476.102,24 579.858,26 612.077,99 557.648,15 


Base: altres multes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Base: saldos amb estim. individualitzada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Estimació saldos de dubtós cobrament: 


Tributs i altres ingressos llevat de multes 103.110,25 179.740,73 329.379,88 398.185,57 705.700,71 


Multes de circulació 51.122,00 67.529,46 85.555,78 122.134,51 102.161,91 


Altres multes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total estimacions a un tant alçat 154.232,25 247.270,19 414.935,66 520.320,08 807.862,62 


Estimacions individualitzades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total estimació referida als capítols 1, 2 i 3 154.232,25 247.270,19 414.935,66 520.320,08 807.862,62 


Imports en euros. 

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

Notes: 

(a) Saldos pendents de cobrament al tancament de cada exercici obtinguts de la Liquidació del pressupost inclosa en el Compte general 


de l’Ajuntament de l’exercici corresponent. 
(b) Conceptes que, si s’esqueia, l’Ajuntament va deduir o va incorporar respecte als saldos pendents de cobrament reflectits en la Liqui


dació del pressupost al tancament de l’exercici. 
(c) Conceptes amb tractament diferenciat a l’efecte de l’anàlisi de l’estimació dels saldos de dubtós cobrament. 
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Quadre 191. Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts: percentatges de morositat aplicats 


Exercici de què prové 2007 2008 2009 2010 2011 


Capítols 1, 2 i 3, llevat de multes: 


n-4 i anteriors 


n-3 


n-2 


n-1 


n (exercici corrent)  


100 


80 


40 


15 


5 


100 


80 


40 


15 


5 


100 


80 


40 


15 


5 


100 


80 


40 


15 


5 


100 


80 


40 


15 


5 


Multes de circulació: 


n-4 i anteriors 


n-3 


n-2 


n-1 


n (exercici corrent)  


100 


80 


40 


15 


5 


100 


80 


40 


15 


5 


100 


80 


40 


15 


5 


100 


80 


40 


15 


5 


100 


80 


40 


15 


5 


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

Nota: En el període analitzat l’Ajuntament no tenia aprovats formalment pel Ple uns criteris per quantificar l’estimació dels saldos de dubtós 

cobrament (vegeu més explicacions en l’apartat 2). Això no obstant, els percentatges aplicats es van mantenir uniformes. 



Quadre 192. Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts: graus de cobrament i de morositat mitjans del 
període 2007-2011 


Grau de cobrament de l’exercici % Grau de Grau de 
cobrament morositat 


mitjà període mitjà període 
Exercici de què prové 2007 2008 2009 2010 2011 2007-2011 % 2007-2011 % 


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


n-4 i anteriors 22,51 5,06 14,59 82,33 2,70 25,44 74,56 


n-3 36,01 34,69 9,64 7,21 9,05 19,32 80,68 


n-2 42,71 18,67 12,77 17,29 18,41 21,97 78,03 


n-1 76,32 71,64 68,63 63,48 49,00 65,81 34,19 


n (exercici corrent) 92,80 92,57 91,84 92,66 89,22 91,82 8,18 


Multes de circulació: 


n-4 i anteriors 0,00 0,00 1,31 3,88 0,00 1,04 98,96 


n-3 0,00 2,31 14,44 5,44 0,71 4,58 95,42 


n-2 14,00 21,21 23,95 17,88 15,80 18,57 81,43 


n-1 46,44 44,86 35,26 34,27 29,08 37,98 62,02 


n (exercici corrent) 35,16 34,88 30,67 30,80 35,50 33,40 66,60 


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


Quadre 193. Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts: estimació calculada per als saldos provinents de 
capítols diferents de l’1, el 2 i el 3 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos pressupostaris provinents de capítols 
diferents de l’1, el 2 i el 3 1.989.186,42 2.072.922,21 3.014.802,02 1.194.944,18 1.752.345,05 


Estimació dels saldos de dubtós cobrament: 


Dels saldos provinents del capítol 4 


Dels saldos provinents del capítol 5


Dels saldos provinents del capítol 6


Dels saldos provinents del capítol 7 


54.911,00


 220,00 


0,00 


126.799,25


 28.072,23 


2.084,45 


33.654,15 


 123.014,90 


25.174,68


0,28 


4.693,75 


22.187,16 


 18.625,24 


627,74 


0,00 


51.458,77 


53.242,98 


221,06 


0,00 


48.143,49 


Total estimació per als saldos provinents de 
capítols diferents de l’1, el 2 i el 3 181.930,25 186.825,73 52.055,87 70.711,75 101.607,53 


Imports en euros.

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

Nota: L’Ajuntament va aplicar el mateix escalat de percentatges de morositat que l’aplicat per als saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3.

Respecte al mètode d’estimació per als saldos provinents d’aquests capítols, vegeu els comentaris que es fan en l’apartat 2.1.2. 
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4.2.37. Ajuntament de Martorell 


Quadre 194. Ajuntament de Martorell: desglossament de l’estimació dels saldos de dubtós cobrament 


Concepte 2007 * 2008 * 2009 2010 2011 


Saldos deutors inclosos en el Romanent de 
tresoreria: 


Provinents dels capítols 1, 2 i 3 3.486.730,66 3.905.554,30 2.719.876,58 4.837.768,99 5.158.891,41 


Provinents d’altres capítols 2.293.119,32 2.330.777,30 5.941.255,22 3.911.329,74 5.455.204,70 


Saldos pressupostaris pendents de cobrament 5.779.849,98 6.236.331,60 8.661.131,80 8.749.098,73 10.614.096,11 


Saldos deutors d’operacions no pressupost. 90.889,04 144.027,91 126.321,62 187.012,38 285.499,44 


Total saldos deutors inclosos en el Romanent de 
tresoreria 5.870.739,02 6.380.359,51 8.787.453,42 8.936.111,11 10.899.595,55 


Estimació dels saldos de dubtós cobrament: 


Dels saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 - - 92.898,40 313.963,14 197.123,26 


Dels saldos provinents d’altres capítols - - 36.058,40 259.728,12 125.791,74 


Dels saldos deutors d’operacions no pressup. - - 0,00 0,00 0,00 


Saldos de dubtós cobrament inclosos en el 
Romanent de tresoreria 277.859,36 86.166,86 128.956,80 573.691,26 322.915,00 


Imports en euros. 

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

* L’Ajuntament no ha pogut facilitar el càlcul de l’estimació dels saldos de dubtós cobrament referit als exercicis 2007 i 2008 (vegeu l’obser-
vació a de l’apartat 2.1). 


Quadre 195. Ajuntament de Martorell: estimació calculada per als saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 


Concepte 2007 * 2008 * 2009 2010 2011 


Saldos base de càlcul: 


Saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 (a) - - 2.719.876,58 4.837.768,99 5.158.891,41 


(menys) / més: (b) 


Conceptes pressupostaris - - 0,00 0,00 0,00 


Total base de càlcul per als saldos provinents dels 
capítols 1, 2 i 3 - - 2.719.876,58 4.837.768,99 5.158.891,41 


Desglossament de les bases de càlcul: (c) 


Base: tributs i altres ingressos llevat de multes - - 2.659.687,01 4.790.576,05 5.052.446,74 


Base: multes de circulació - - 60.189,57 47.192,94 106.444,67 


Base: altres multes - - 0,00 0,00 0,00 


Base: saldos amb estim. individualitzada - - 0,00 0,00 0,00 


Estimació saldos de dubtós cobrament: 


Tributs i altres ingressos llevat de multes - - 90.470,68 309.414,48 193.547,97 


Multes de circulació - - 2.427,72 4.548,66 3.575,29 


Altres multes - - 0,00 0,00 0,00 


Total estimacions a un tant alçat - - 92.898,40 313.963,14 197.123,26 


Estimacions individualitzades - - 0,00 0,00 0,00 


Total estimació referida als capítols 1, 2 i 3 - - 92.898,40 313.963,14 197.123,26 


Imports en euros. 

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

* L’Ajuntament no ha pogut facilitar el càlcul de l’estimació dels saldos de dubtós cobrament referit als exercicis 2007 i 2008 (vegeu



l’observació a de l’apartat 2.1). 

Notes: 

(a) Saldos pendents de cobrament al tancament de cada exercici obtinguts de la Liquidació del pressupost inclosa en el Compte general 


de l’Ajuntament de l’exercici corresponent. 
(b) Conceptes que, si s’esqueia, l’Ajuntament va deduir o va incorporar respecte als saldos pendents de cobrament reflectits en la 


Liquidació del pressupost al tancament de l’exercici. 
(c) Conceptes amb tractament diferenciat a l’efecte de l’anàlisi de l’estimació dels saldos de dubtós cobrament. 
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Quadre 196. Ajuntament de Martorell: percentatges de morositat aplicats 


Exercici de què prové 2007 * 2008 * 2009 2010 2011 


Capítols 1, 2 i 3, llevat de multes: 


n-4 i anteriors 
n-3 
n-2 
n-1 
n (exercici corrent) 


-
-
-
-
-


-
-
-
-
-


5 
5 
5 
5 
5 


* 15
* 15 
* 15 
* 15 
* 15 


 * 9 
* 9 
* 9 
* 9 
* 9 


Multes de circulació: 


n-4 i anteriors 
n-3 
n-2 
n-1 
n (exercici corrent) 


-
-
-
-
-


-
-
-
-
-


5 
5 
5 
5 
5 


* 15 
* 15 
* 15 
* 15 
* 15 


* 9 
* 9 
* 9 
* 9 
* 9 


Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l’Ajuntament. 
* L’Ajuntament no ha pogut facilitar el càlcul de l’estimació dels saldos de dubtós cobrament referit als exercicis 2007 i 2008 (vegeu 

l’observació a de l’apartat 2.1). 

Notes: 

En aquest quadre els asteriscs davant dels percentatges indiquen un canvi respecte de l’exercici anterior. 

En el període analitzat l’Ajuntament no tenia aprovats formalment pel Ple uns criteris per quantificar l’estimació dels saldos de dubtós 

cobrament (vegeu més explicacions en l’apartat 2). 

Respecte a la raonabilitat de l’escalat de percentatges aplicat vegeu l’observació c de l’apartat 2.1.1.



Quadre 197. Ajuntament de Martorell: graus de cobrament i de morositat mitjans del període 2007-2011 
Grau de cobrament de l’exercici % Grau de Grau de 


cobrament morositat 
mitjà període mitjà període 


Exercici de què prové 2007 2008 2009 2010 2011 2007-2011 % 2007-2011 % 


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


n-4 i anteriors 25,80 26,34 19,52 6,45 1,95 16,01 83,99 
n-3 2,29 55,73 5,64 9,97 6,69 16,06 83,94 
n-2 13,22 14,70 12,79 8,18 11,70 12,12 87,88 
n-1 68,57 63,36 62,97 38,01 80,35 62,65 37,35 
n (exercici corrent) 93,82 89,56 95,31 84,90 85,45 89,81 10,19 


Multes de circulació: 


n-4 i anteriors 8,10 8,15 0,81 1,84 2,59 4,30 95,70 
n-3 6,49 10,55 1,67 0,00 0,00 3,74 96,26 
n-2 17,74 26,19 2,52 5,28 5,93 11,53 88,47 
n-1 13,08 14,85 3,76 11,64 24,13 13,49 86,51 
n (exercici corrent) 96,10 91,22 90,93 88,25 54,25 84,15 15,85 


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


Quadre 198. Ajuntament de Martorell: estimació calculada per als saldos provinents de capítols 
diferents de l’1, el 2 i el 3 


Concepte 2007 * 2008 * 2009 2010 2011 


Saldos pressupostaris provinents de capítols 
diferents de l’1, el 2 i el 3 - - 5.941.255,22 3.911.329,74 5.455.204,70 


Estimació dels saldos de dubtós cobrament: 


Dels saldos provinents del capítol 4 


Dels saldos provinents del capítol 5 


Dels saldos provinents del capítol 7 


-


-


-


-


-


-


22.128,85 


571,05 


13.358,50 


63.572,53 


1.439,44 


194.716,15 


42.968,61 


815,68 


82.007,45 


Total estimació per als saldos provinents de 
capítols diferents de l’1, el 2 i el 3 - - 36.058,40 259.728,12 125.791,74 


Imports en euros.

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

* L’Ajuntament no ha pogut facilitar el càlcul de l’estimació dels saldos de dubtós cobrament referit als exercicis 2007 i 2008 (vegeu

l’observació a de l’apartat 2.1). 

En general, l’Ajuntament va aplicar el mateix escalat de percentatges de morositat que l’aplicat per als saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3.

Respecte al mètode d’estimació per als saldos provinents d’aquests capítols, vegeu els comentaris que es fan en l’apartat 2.1.2. 
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4.2.38. Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 


Quadre 199. Ajuntament de Sant Andreu de la Barca: desglossament de l’estimació dels saldos de 
dubtós cobrament 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos deutors inclosos en el Romanent de 
tresoreria: 


Provinents dels capítols 1, 2 i 3 2.337.626,73 2.598.307,09 2.960.744,32 2.941.934,34 3.095.512,80 


Provinents d’altres capítols 5.912.642,49 3.647.964,01 5.860.235,58 4.379.795,81 6.172.486,07 


Saldos pressupostaris pendents de cobrament 8.250.269,22 6.246.271,10 8.820.979,90 7.321.730,15 9.267.998,87 


Saldos deutors d’operacions no pressupost. 180.316,89 194.085,79 880.387,49 357.119,10 401.486,80 


Total saldos deutors inclosos en el Romanent de 
tresoreria 8.430.586,11 6.440.356,89 9.701.367,39 7.678.849,25 9.669.485,67 


Estimació dels saldos de dubtós cobrament: 


Dels saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 277.462,35 495.942,83 361.537,64 431.766,08 402.297,31 


Dels saldos provinents d’altres capítols 0,00 0,00 0,00 0,00 1.350,00 


Dels saldos deutors d’operacions no pressup. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Altres * (1.372,85) 0,23 (8,14) 87,97 (63,33) 


Saldos de dubtós cobrament inclosos en el 
Romanent de tresoreria 276.089,50 495.943,06 361.529,50 431.854,05 403.583,98 


Imports en euros. 

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

* Per diferències no identificades. Imports no significatius. 


Quadre 200. Ajuntament de Sant Andreu de la Barca: estimació calculada per als saldos provinents 
dels capítols 1, 2 i 3 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos base de càlcul: 


Saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 (a) 2.337.626,73 2.598.307,09 2.960.744,32 2.941.934,34 3.095.512,80 


(menys) / més: (b) 


Conceptes pressupostaris (1.270.247,48) (1.280.334,15) (1.343.709,70) (933.952,72) (880.365,05) 


Total base de càlcul per als saldos provinents 
dels capítols 1, 2 i 3 1.067.379,25 1.317.972,94 1.617.034,62 2.007.981,62 2.215.147,75 


Desglossament de les bases de càlcul: (c) 


Base: tributs i altres ingressos llevat de multes 637.945,84 873.528,95 1.138.248,38 1.626.539,70 1.864.550,38 


Base: multes de circulació 429.433,41 444.443,99 478.786,24 381.441,92 350.597,37 


Base: altres multes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Base: saldos amb estim. individualitzada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Estimació saldos de dubtós cobrament: 


Tributs i altres ingressos llevat de multes 62.745,65 73.664,17 121.952,20 240.800,71 337.726,96 


Multes de circulació 214.716,70 422.278,66 239.585,44 190.965,37 64.570,35 


Altres multes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total estimacions a un tant alçat 277.462,35 495.942,83 361.537,64 431.766,08 402.297,31 


Estimacions individualitzades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total estimació referida als capítols 1, 2 i 3 277.462,35 495.942,83 361.537,64 431.766,08 402.297,31 


Imports en euros. 

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

Notes: 

(a) Saldos pendents de cobrament al tancament de cada exercici obtinguts de la Liquidació del pressupost inclosa en el Compte general 


de l’Ajuntament de l’exercici corresponent. 
(b) Conceptes que, si s’esqueia, l’Ajuntament va deduir o va incorporar respecte als saldos pendents de cobrament reflectits en la 


Liquidació del pressupost al tancament de l’exercici. 
Els imports deduïts en cada exercicis fan referència, bàsicament, a saldos pendents per quotes urbanístiques i per aprofitaments 
urbanístics (vegeu l’observació a de l’apartat 2.1.1). 


(c) Conceptes amb tractament diferenciat a l’efecte de l’anàlisi de l’estimació dels saldos de dubtós cobrament. 
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Quadre 201. Ajuntament de Sant Andreu de la Barca: percentatges de morositat aplicats 


Exercici de què prové 2007 2008 2009 2010 2011 


Capítols 1, 2 i 3, llevat de multes: 


n-4 i anteriors 


n-3 


n-2 


n-1 


n (exercici corrent) 


100 


80 


40 


15 


5 


100 


80 


40 


15 


5 


100 


80 


40 


15 


5 


100 


80 


40 


15 


5 


100 


80 


40 


15 


5 


Multes de circulació: 


n-4 i anteriors 


n-3 


n-2 


n-1 


n (exercici corrent) 


50 


50 


50 


50 


50 


* 100


* 100 


* 95


* 95


* 95


 100 


* 50


 * 50


 * 50


 * 50


100 


50 


50 


50 


50 


100 


* 80 


* 40 


* 15 


* 5 


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

Notes: 

L’Ajuntament va establir formalment els criteris per quantificar l’estimació dels saldos de dubtós cobrament en les Bases d’execució del

pressupost de cada exercici. Malgrat això, per als saldos pendents per multes de circulació l’Ajuntament no va aplicar els percentatges 

fixats en les Bases fins a l’exercici 2011. No s’ha considerat aquesta incidència com una observació atès que es va esmenar en l’exercici

2011. 

* Canvi respecte de l’exercici anterior. 


Quadre 202. Ajuntament de Sant Andreu de la Barca: graus de cobrament i de morositat mitjans del 
període 2007-2011 


Grau de cobrament de l’exercici % Grau de Grau de 
cobrament morositat 


mitjà període mitjà període 
Exercici de què prové 2007 2008 2009 2010 2011 2007-2011 % 2007-2011 % 


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


n-4 i anteriors 3,77 1,73 14,05 43,65 1,72 12,98 87,02 


n-3 5,11 22,40 20,82 10,65 8,40 13,48 86,52 


n-2 68,44 22,67 23,08 12,33 10,43 27,39 72,61 


n-1 58,36 82,64 64,75 65,12 31,89 60,55 39,45 


n (exercici corrent) 95,16 91,88 89,39 85,39 91,34 90,63 9,37 


Multes de circulació: 


n-4 i anteriors 61,67 12,21 0,00 37,34 0,95 22,43 77,57 


n-3 30,51 54,28 41,05 13,47 8,32 29,53 70,47 


n-2 36,65 44,08 29,00 24,58 24,46 31,75 68,25 


n-1 41,80 40,33 33,27 34,18 31,33 36,18 63,82 


n (exercici corrent) 33,08 36,52 27,39 31,57 39,77 33,67 66,33 


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


Quadre 203. Ajuntament de Sant Andreu de la Barca: estimació calculada per als saldos provinents de 
capítols diferents de l’1, el 2 i el 3 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos pressupostaris provinents de capítols 
diferents de l’1, el 2 i el 3 5.912.642,49 3.647.964,01 5.860.235,58 4.379.795,81 6.172.486,07 


Estimació dels saldos de dubtós cobrament: 


Dels saldos provinents del capítol 4 0,00 0,00 0,00 0,00 1.350,00 


Total estimació per als saldos provinents de 
capítols diferents de l’1, el 2 i el 3 0,00 0,00 0,00 0,00 1.350,00 


Imports en euros.

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

Nota: L’Ajuntament va fer l’estimació d’acord amb una anàlisi individualitzada.
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4.2.39. Ajuntament de Salou 


Quadre 204. Ajuntament de Salou: desglossament de l’estimació dels saldos de dubtós cobrament 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos deutors inclosos en el Romanent de 
tresoreria: 


Provinents dels capítols 1, 2 i 3 7.124.189,87 8.353.460,02 9.380.842,60 10.971.254,18 11.465.609,20 


Provinents d’altres capítols 16.532.361,66 14.447.609,22 12.481.977,85 10.894.889,81 7.015.328,02 


Saldos pressupostaris pendents de cobrament 23.656.551,53 22.801.069,24 21.862.820,45 21.866.143,99 18.480.937,22 


Saldos deutors d’operacions no pressupost. 852.414,29 1.124.682,16 1.307.061,79 1.230.684,54 351.916,45 


Total saldos deutors inclosos en el Romanent 
de tresoreria 24.508.965,82 23.925.751,40 23.169.882,24 23.096.828,53 18.832.853,67 


Estimació dels saldos de dubtós cobrament: 


Dels saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 4.201.697,87 3.535.485,83 4.233.595,39 5.196.395,64 5.864.974,22 


Dels saldos provinents d’altres capítols 0,00 116.439,90 251.192,56 161.310,55 298.618,83 


Dels saldos deutors d’operacions no pressup. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Saldos de dubtós cobrament inclosos en el 
Romanent de tresoreria 4.201.697,87 3.651.925,73 4.484.787,95 5.357.706,19 6.163.593,05 


Imports en euros. 

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



Quadre 205. Ajuntament de Salou: estimació calculada per als saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos base de càlcul: 


Saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 (a) 7.124.189,87 8.353.460,02 9.380.842,60 10.971.254,18 11.465.609,20 


(menys) / més: (b) 


Conceptes pressupostaris 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total base de càlcul per als saldos provinents 
dels capítols 1, 2 i 3 7.124.189,87 8.353.460,02 9.380.842,60 10.971.254,18 11.465.609,20 


Desglossament de les bases de càlcul: (c)  


Base: tributs i altres ingressos llevat de multes 5.928.077,30 7.309.837,10 8.157.421,45 9.767.031,05 10.433.528,69 


Base: multes de circulació 1.196.112,57 1.043.622,92 1.223.421,15 1.204.223,13 1.032.080,51 


Base: altres multes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Base: saldos amb estim. individualitzada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Estimació saldos de dubtós cobrament: 


Tributs i altres ingressos llevat de multes 3.112.257,49 3.050.623,06 3.636.195,52 4.526.860,14 5.123.833,17 


Multes de circulació 1.089.440,38 484.862,77 597.399,87 669.535,50 741.141,05 


Altres multes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total estimacions a un tant alçat 4.201.697,87 3.535.485,83 4.233.595,39 5.196.395,64 5.864.974,22 


Estimacions individualitzades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total estimació referida als capítols 1, 2 i 3 4.201.697,87 3.535.485,83 4.233.595,39 5.196.395,64 5.864.974,22 


Imports en euros. 

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

Notes: 

(a) Saldos pendents de cobrament al tancament de cada exercici obtinguts de la Liquidació del pressupost inclosa en el Compte general 


de l’Ajuntament de l’exercici corresponent. 
(b) Conceptes que, si s’esqueia, l’Ajuntament va deduir o va incorporar respecte als saldos pendents de cobrament reflectits en la 


Liquidació del pressupost al tancament de l’exercici. 
(c) Conceptes amb tractament diferenciat a l’efecte de l’anàlisi de l’estimació dels saldos de dubtós cobrament. 
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Quadre 206. Ajuntament de Salou: percentatges de morositat aplicats 


Exercici de què prové 2007 2008 2009 2010 2011 


Capítols 1, 2 i 3, llevat de multes: 


n-4 i anteriors 


n-3 


n-2 


n-1 


n (exercici corrent) 


100 


80 


40 


15 


5 


100 


80 


40 


15 


5 


100 


80 


40 


15 


5 


100 


80 


40 


15 


5 


100 


80 


40 


15 


5 


Multes de circulació: 


n-4 i anteriors 


n-3 


n-2 


n-1 


n (exercici corrent) 


100 


90 


90 


90 


90 


100 


* 80


* 40


* 15


* 5


100 


80 


40 


15 


5 


100 


80 


40 


15 


5 


100 


80 


40 


15 


5 


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

Notes: 

En el període analitzat l’Ajuntament no tenia aprovats formalment pel Ple uns criteris per quantificar l’estimació dels saldos de dubtós 

cobrament (vegeu més explicacions en l’apartat 2). Això no obstant, a partir de l’exercici 2008 els percentatges aplicats es van mantenir

uniformes. 

* Canvi respecte de l’exercici anterior. 


Quadre 207. Ajuntament de Salou: graus de cobrament i de morositat mitjans del període 2007-2011 


Grau de cobrament de l’exercici % Grau de Grau de 
cobrament morositat 


mitjà període mitjà període 
Exercici de què prové 2007 2008 2009 2010 2011 2007-2011 % 2007-2011 % 


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


n-4 i anteriors 2,66 11,15 5,41 2,14 3,21 4,91 95,09 


n-3 8,75 8,24 10,35 8,16 22,88 11,68 88,32 


n-2 13,31 12,19 16,45 15,20 17,22 14,87 85,13 


n-1 58,86 41,90 35,52 29,95 36,81 40,61 59,39 


n (exercici corrent) 94,32 90,66 91,09 89,79 89,99 91,17 8,83 


Multes de circulació: 


n-4 i anteriors 3,92 10,23 2,62 2,84 4,13 4,75 95,25 


n-3 3,93 10,89 9,99 13,69 11,90 10,08 89,92 


n-2 3,44 16,93 15,54 8,40 8,59 10,58 89,42 


n-1 31,38 39,83 19,26 18,18 0,00 21,73 78,27 


n (exercici corrent) 34,25 40,00 52,75 44,53 75,01 49,31 50,69 


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


Quadre 208. Ajuntament de Salou: estimació calculada per als saldos provinents de capítols diferents 
de l’1, el 2 i el 3 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos pressupostaris provinents de capítols 
diferents de l’1, el 2 i el 3 16.532.361,66 14.447.609,22 12.481.977,85 10.894.889,81 7.015.328,02 


Estimació dels saldos de dubtós cobrament: 


Dels saldos provinents del capítol 7 0,00 116.439,90 251.192,56 161.310,55 298.618,83 


Total estimació per als saldos provinents de 
capítols diferents de l’1, el 2 i el 3 0,00 116.439,90 251.192,56 161.310,55 298.618,83 


Imports en euros.

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

Notes: 

L’Ajuntament va aplicar per als saldos provinents del capítol 7 el mateix escalat de percentatges de morositat que l’aplicat per als saldos 

provinents dels capítols 1, 2 i 3. 

Respecte al mètode d’estimació per als saldos provinents d’aquests capítols, vegeu els comentaris que es fan en l’apartat 2.1.2. 
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4.2.40. Ajuntament de Pineda de Mar 


Quadre 209. Ajuntament de Pineda de Mar: desglossament de l’estimació dels saldos de dubtós 
cobrament 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos deutors inclosos en el Romanent de 
tresoreria: 


Provinents dels capítols 1, 2 i 3 2.615.109,31 2.526.877,39 2.470.972,41 5.092.452,64 4.953.852,32 


Provinents d’altres capítols 942.512,18 495.940,13 359.319,16 451.780,31 1.795.095,88 


Saldos pressupostaris pendents de cobrament 3.557.621,49 3.022.817,52 2.830.291,57 5.544.232,95 6.748.948,20 


Saldos deutors d’operacions no pressupost. 102.843,83 106.511,80 121.921,54 359.721,92 287.939,50 


Total saldos deutors inclosos en el Romanent 
de tresoreria 3.660.465,32 3.129.329,32 2.952.213,11 5.903.954,87 7.036.887,70 


Estimació dels saldos de dubtós cobrament: 


Dels saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 1.662.028,28 584.308,11 636.801,52 2.551.896,66 2.223.599,56 


Dels saldos provinents d’altres capítols 0,00 0,00 0,00 5.372,83 0,00 


Dels saldos deutors d’operacions no pressup. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Saldos de dubtós cobrament inclosos en el 
Romanent de tresoreria 1.662.028,28 584.308,11 636.801,52 2.557.269,49 2.223.599,56 


Imports en euros. 

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



Quadre 210. Ajuntament de Pineda de Mar: estimació calculada per als saldos provinents dels capítols 
1, 2 i 3 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos base de càlcul: 


Saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 (a) 2.615.109,31 2.526.877,39 2.470.972,41 5.092.452,64 4.953.852,32 


(menys) / més: (b) 


Conceptes pressupostaris 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total base de càlcul per als saldos provinents 
dels capítols 1, 2 i 3 2.615.109,31 2.526.877,39 2.470.972,41 5.092.452,64 4.953.852,32 


Desglossament de les bases de càlcul: (c) 


Base: tributs i altres ingressos llevat de multes 2.112.327,64 2.044.080,36 1.955.282,75 4.462.842,93 4.300.322,15 


Base: multes de circulació 502.781,67 446.896,92 486.351,44 585.884,25 653.530,17 


Base: altres multes 0,00 35.900,11 29.338,22 43.725,46 0,00 


Base: saldos amb estim. individualitzada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Estimació saldos de dubtós cobrament: 


Tributs i altres ingressos llevat de multes 1.159.246,61 149.790,78 172.680,82 1.985.247,92 1.706.689,34 


Multes de circulació 502.781,67 402.207,23 437.716,30 527.295,83 516.910,22 


Altres multes 0,00 32.310,10 26.404,40 39.352,91 0,00 


Total estimacions a un tant alçat 1.662.028,28 584.308,11 636.801,52 2.551.896,66 2.223.599,56 


Estimacions individualitzades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total estimació referida als capítols 1, 2 i 3 1.662.028,28 584.308,11 636.801,52 2.551.896,66 2.223.599,56 


Imports en euros. 

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

Notes: 

(a) Saldos pendents de cobrament al tancament de cada exercici obtinguts de la Liquidació del pressupost inclosa en el Compte general 


de l’Ajuntament de l’exercici corresponent. 
(b) Conceptes que, si s’esqueia, l’Ajuntament va deduir o va incorporar respecte als saldos pendents de cobrament reflectits en la 


Liquidació del pressupost al tancament de l’exercici. 
(c) Conceptes amb tractament diferenciat a l’efecte de l’anàlisi de l’estimació dels saldos de dubtós cobrament. 


130 








SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 20/2014



Quadre 211. Ajuntament de Pineda de Mar: percentatges de morositat aplicats 


Exercici de què prové 2007 2008 2009 2010 2011 


Capítols 1, 2 i 3, llevat de multes: 


n-4 i anteriors 


n-3 


n-2 


n-1 


n (exercici corrent) 


100 


100 


100 


100 


46 


100 


* 80


* 40


* 15


* 5 


100 


80 


40 


15 


5 


100 


80 


40 


15 


* 47


100 


* 100 


* 100 


* 50 


 * 15 


Multes de circulació i altres multes: 


n-4 i anteriors 


n-3 


n-2 


n-1 


n (exercici corrent) 


100 


100 


100 


100 


100 


* 90


* 90


* 90


* 90


* 90


 90 


90 


90 


90 


90 


90 


90 


90 


90 


90 


* 100 


* 100 


* 100 


* 100 


* 50 


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

Notes: 

En el període analitzat l’Ajuntament no tenia aprovats formalment pel Ple uns criteris per quantificar l’estimació dels saldos de dubtós 

cobrament (vegeu més explicacions en l’apartat 2). 

L’Ajuntament aplica als saldos pendents per altres multes els mateixos percentatges de morositat que els aplicats als saldos per multes de 

circulació.

* Canvi respecte de l’exercici anterior. 


Quadre 212. Ajuntament de Pineda de Mar: graus de cobrament i de morositat mitjans del període 2007
2011 


Grau de cobrament de l’exercici % Grau de Grau de 
cobrament morositat


 mitjà període  mitjà període 
Exercici de què prové 2007 2008 2009 2010 2011 2007-2011 % 2007-2011 % 


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


n-4 i anteriors 77,60 39,59 42,76 40,01 8,47 41,69 58,31 


n-3 74,32 77,43 19,92 10,37 11,45 38,70 61,30 


n-2 29,91 60,59 30,19 50,07 18,68 37,89 62,11 


n-1 92,82 74,99 78,18 74,29 45,08 73,07 26,93 


n (exercici corrent) 90,03 88,91 90,00 80,56 88,80 87,66 12,34 


Multes de circulació: 


n-4 i anteriors 4,05 4,57 0,96 7,31 0,50 3,48 96,52 


n-3 23,42 17,89 38,04 13,28 2,54 19,03 80,97 


n-2 24,71 34,59 23,97 20,15 15,31 23,75 76,25 


n-1 36,27 32,16 27,69 26,22 25,08 29,48 70,52 


n (exercici corrent) 37,30 35,33 37,68 33,16 31,92 35,08 64,92 


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


Quadre 213. Ajuntament de Pineda de Mar: estimació calculada per als saldos provinents de capítols 
diferents de l’1, el 2 i el 3 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos pressupostaris provinents de capítols 
diferents de l’1, el 2 i el 3 942.512,18 495.940,13 359.319,16 451.780,31 1.795.095,88 


Estimació dels saldos de dubtós cobrament: 


Dels saldos provinents del capítol 5 0,00 0,00 0,00 5.372,83 0,00 


Total estimació per als saldos provinents de 
capítols diferents de l’1, el 2 i el 3 0,00 0,00 0,00 5.372,83 0,00 


Imports en euros.

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

Nota: L’Ajuntament va fer l’estimació d’acord amb una anàlisi individualitzada.



131 







SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 20/2014



4.2.41. Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 


Quadre 214. Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda: desglossament de l’estimació dels saldos de 
dubtós cobrament 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos deutors inclosos en el Romanent de 
tresoreria: 


Provinents dels capítols 1, 2 i 3 2.724.189,56 2.844.414,01 4.583.606,32 7.107.405,49 7.436.045,14 


Provinents d’altres capítols 11.364.641,24 10.950.378,63 9.753.244,35 2.955.320,77 4.777.395,11 


Saldos pressupostaris pendents de 
cobrament 14.088.830,80 13.794.792,64 14.336.850,67 10.062.726,26 12.213.440,25 


Saldos deutors d’operacions no pressupost. 1.057.362,89 551.831,05 514.686,58 490.229,15 460.892,41 


Total saldos deutors inclosos en el Romanent 
de tresoreria 15.146.193,69 14.346.623,69 14.851.537,25 10.552.955,41 12.674.332,66 


Estimació dels saldos de dubtós cobrament: 


Dels saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 546.201,05 959.509,03 998.722,41 1.435.061,88 2.264.098,47 


Dels saldos provinents d’altres capítols 7.046,88 7.046,88 0,00 0,00 0,00 


Dels saldos deutors d’operacions no pressup. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Altres * 0,00 0,00 0,00 245,73 0,00 


Saldos de dubtós cobrament inclosos en el 
Romanent de tresoreria 553.247,93 966.555,91 998.722,41 1.435.307,61 2.264.098,47 


Imports en euros. 

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

* Per diferències no identificades. Imports no significatius. 


Quadre 215. Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda: estimació calculada per als saldos provinents 
dels capítols 1, 2 i 3 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos base de càlcul: 


Saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 (a) 2.724.189,56 2.844.414,01 4.583.606,32 7.107.405,49 7.436.045,14 


(menys) / més: (b) 


Conceptes pressupostaris 0,00 571.848,95 2.098.289,67 (1.374,58) 0.00 


Total base de càlcul per als saldos provinents 
dels capítols 1, 2 i 3 2.724.189,56 3.416.262,96 6.681.895,99 7.106.030,91 7.379.450,53 


Desglossament de les bases de càlcul: (c) 


Base: tributs i altres ingressos llevat de multes 2.483.840,79 3.253.676,17 6.457.291,59 7.008.647,34 6.309.450,79 


Base: multes de circulació 24.869,06 35.795,38 63.572,16 63.364,57 30.693,22 


Base: altres multes 4.507,60 126.791,41 161.032,24 34.019,00 146.383,94 


Base: saldos amb estim. individualitzada 210.972,11 0,00 0,00 0,00 949.517,19 


Estimació saldos de dubtós cobrament: 


Tributs i altres ingressos llevat de multes 526.986,92 932.026,80 972.864,71 1.347.416,67 1.271.244,29 


Multes de circulació 0,00 5.742,89 4.320,01 57.028,11 6.730,93 


Altres multes 4.507,60 21.739,34 21.537,69 30.617,10 93.200,67 


Total estimacions a un tant alçat 531.494,52 959.509,03 998.722,41 1.435.061,88 1.371.175,89 


Estimacions individualitzades 14.706,53 0,00 0,00 0,00 892.922,58 


Total estimació referida als capítols 1, 2 i 3 546.201,05 959.509,03 998.722,41 1.435.061,88 2.264.098,47 


Imports en euros. 

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

Notes: 

(a) Saldos pendents de cobrament al tancament de cada exercici obtinguts de la Liquidació del pressupost inclosa en el Compte general 


de l’Ajuntament de l’exercici corresponent. 
(b) Conceptes que, si s’esqueia, l’Ajuntament va deduir o va incorporar respecte als saldos pendents de cobrament reflectits en la 


Liquidació del pressupost al tancament de l’exercici. 
L’Ajuntament no ha pogut facilitar informació sobre els imports que en els exercicis 2008 i 2009 van incrementar la base de càlcul de 
l’estimació. Això no obstant, no s’ha considerat aquesta incidència com una observació atès que no afecta l’exercici 2011. 


(c) Conceptes amb tractament diferenciat a l’efecte de l’anàlisi de l’estimació dels saldos de dubtós cobrament. 
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Quadre 216. Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda: percentatges de morositat aplicats 
Exercici de què prové 2007 2008 2009 2010 2011 


Capítols 1, 2 i 3, llevat de multes: 
n-4 i anteriors 
n-3 
n-2 
n-1 
n (exercici corrent) 


100 
100 
100 


0 
0 


100 
* 80
* 40
* 15


* 5 


100 
 * 40
 * 15
 * 5 


* 0 


100 
 * 80
 * 40


* 15
* 5 


100 
80 
40 
15 


5 


Multes de circulació i altres multes: 
n-4 i anteriors 
n-3 
n-2 
n-1 
n (exercici corrent) 


100 
100 
100 


0 
0 


100 
* 80
* 40
* 15


* 5 


100 
 * 40
 * 15
 * 5 


* 0 


* 90
 * 90
 * 90


* 90
* 5 


 * 100 
 * 80 
 * 40 
 * 15 


5 


Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l’Ajuntament. 
Notes: 
L’Ajuntament va establir formalment els criteris per quantificar l’estimació dels saldos de dubtós cobrament en les Bases d’execució del 
pressupost de cada exercici, els quals en les Bases de l’any 2009 es van actualitzar. Malgrat això, en l’exercici 2008 ja es van aplicar els 
nous percentatges establerts al 2009 i, per contra, en l’any 2009 (per a la totalitat dels saldos dels capítols 1, 2 i 3) i en l’any 2010 (només 
per als saldos pendents per multes de circulació) no va aplicar els percentatges fixats en les Bases. No s’ha considerat aquesta incidència 
com una observació atès que es va esmenar en l’exercici 2011. 
L’Ajuntament va aplicar als saldos pendents per altres multes els mateixos percentatges de morositat que els aplicats als saldos per multes 
de circulació. A partir de l’exercici 2011 no va fer cap diferenciació en els percentatges respecte dels aplicats per als saldos provinents dels 
capítols 1, 2 i 3. 
A partir de febrer de l’exercici 2010, en què la gestió i la recaptació de les multes de circulació es va delegar a l’OGT de la Diputació de 
Barcelona, les multes de circulació es comptabilitzen d’acord amb el cobrament. Els saldos pendents al tancament dels exercicis 2010 i 
2011 corresponien a expedients ja iniciats per als quals només es va traspassar la recaptació en via executiva. 
* Canvi respecte de l’exercici anterior. 


Quadre 217. Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda: graus de cobrament i de morositat mitjans del 
període 2007-2011 


Exercici de què prové 


Capítols 1, 2 i 3, llevat de 
multes de circulació: 
n-4 i anteriors 
n-3 
n-2 
n-1 
n (exercici corrent) 


Multes de circulació: 
n-4 i anteriors 
n-3 
n-2 
n-1 
n (exercici corrent) 


2007 


6,50 
19,56
30,88
82,67
91,03 


n/a 
n/a
n/a
n/a
n/a 


Grau de cobrament de l’exercici % 


2008 2009 2010 


7,10 19,47 0,42 
24,14 9,92 11,90


 19,71 17,52 10,42
 78,52 51,56 48,78


91,81 85,87 81,09 


n/a n/a n/a
 n/a n/a n/a 


n/a n/a n/a 
n/a n/a n/a 
n/a n/a n/a 


2011 


14,94 
16,34 
40,99 
55,34 
83,03 


n/a 
n/a 
n/a 
n/a 
n/a 


Grau de 
cobrament 


mitjà període 
2007-2011 % 


9,69 
16,37 
23,90 
63,37 
86,57 


n/a 
n/a 
n/a 
n/a 
n/a 


Grau de 
morositat


 mitjà període 
2007-2011 % 


90,31 
83,63 
76,10 
36,63 
13,43 


n/a 
n/a 
n/a 
n/a 
n/a 


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

n/a: No aplicable per a multes de circulació, ja que a partir del 2010 aquestes es comptabilitzen d’acord amb el cobrament. 



Quadre 218. Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda: estimació calculada per als saldos provinents 
de capítols diferents de l’1, el 2 i el 3 
Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos pressupostaris provinents de capítols 
diferents de l’1, el 2 i el 3 11.364.641,24 10.950.378,63 9.753.244,35 2.955.320,77 4.777.395,11 


Estimació dels saldos de dubtós cobrament: 


Dels saldos provinents del capítol 6 7.046,88 7.046,88 0,00 0,00 0,00 


Total estimació per als saldos provinents de 
capítols diferents de l’1, el 2 i el 3 7.046,88 7.046,88 0,00 0,00 0,00 


Imports en euros.

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

Nota: L’Ajuntament va fer l’estimació d’acord amb una anàlisi individualitzada.
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4.2.42. Ajuntament de Valls 


Quadre 219. Ajuntament de Valls: desglossament de l’estimació dels saldos de dubtós cobrament 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos deutors inclosos en el Romanent de 
tresoreria: 


Provinents dels capítols 1, 2 i 3 3.947.636,26 4.759.378,31 5.022.905,25 6.917.858,95 6.675.428,24 


Provinents d’altres capítols 2.929.825,40 1.980.278,05 4.344.185,46 4.954.924,91 5.163.901,28 


Saldos pressupostaris pendents de cobrament 6.877.461,66 6.739.656,36 9.367.090,71 11.872.783,86 11.839.329,52 


Saldos deutors d’operacions no pressupost. 826.933,36 383.692,88 406.558,93 424.484,40 769.220,25 


Total saldos deutors inclosos en el Romanent 
de tresoreria 7.704.395,02 7.123.349,24 9.773.649,64 12.297.268,26 12.608.549,77 


Estimació dels saldos de dubtós cobrament: 


Dels saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 1.884.310,69 1.797.895,10 1.826.213,87 2.145.759,75 2.741.229,41 


Dels saldos provinents d’altres capítols 153.610,21 0,00 0,00 0,00 0,00 


Dels saldos deutors d’operacions no pressup. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Saldos de dubtós cobrament inclosos en el 
Romanent de tresoreria 2.037.920,90 1.797.895,10 1.826.213,87 2.145.759,75 2.741.229,41 


Imports en euros. 

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



Quadre 220. Ajuntament de Valls: estimació calculada per als saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos base de càlcul: 


Saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 (a) 3.947.636,26 4.759.378,31 5.022.905,25 6.917.858,95 6.675.428,24 


(menys) / més: (b) 


Conceptes pressupostaris 0,00 0,00 0,00 (1.132.116,57) 0,00 


Total base de càlcul per als saldos provinents 
dels capítols 1, 2 i 3 3.947.636,26 4.759.378,31 5.022.905,25 5.785.742,38 6.675.428,24 


Desglossament de les bases de càlcul: (c) 


Base: tributs i altres ingressos llevat de multes 3.413.923,86 4.334.254,42 4.518.013,94 5.236.039,45 5.964.499,70 


Base: multes de circulació 533.712,40 425.123,89 504.891,31 549.702,93 710.928,54 


Base: altres multes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Base: saldos amb estim. individualitzada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Estimació saldos de dubtós cobrament: 


Tributs i altres ingressos llevat de multes 1.772.283,15 1.700.929,33 1.697.110,32 1.984.745,30 2.548.987,81 


Multes de circulació 112.027,54 96.965,77 129.103,55 161.014,45 192.241,60 


Altres multes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total estimacions a un tant alçat 1.884.310,69 1.797.895,10 1.826.213,87 2.145.759,75 2.741.229,41 


Estimacions individualitzades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total estimació referida als capítols 1, 2 i 3 1.884.310,69 1.797.895,10 1.826.213,87 2.145.759,75 2.741.229,41 


Imports en euros. 

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

Notes: 

(a) Saldos pendents de cobrament al tancament de cada exercici obtinguts de la Liquidació del pressupost inclosa en el Compte general 


de l’Ajuntament de l’exercici corresponent. 
(b) Conceptes que, si s’esqueia, l’Ajuntament va deduir o va incorporar respecte als saldos pendents de cobrament reflectits en la 


Liquidació del pressupost al tancament de l’exercici. 
L’import exclòs en el 2010 correspon, bàsicament, a la taxa pel servei de recollida de deixalleries liquidada en l’exercici 2010. Segons 
manifestacions de l’Ajuntament aquest import es va excloure perquè es tenia constància que al tancament del 2010 l’Organisme de 
recaptació BASE, de la Diputació de Tarragona, ja l’havia recaptat, però restava encara pendent de transferir a l’Ajuntament perquè els 
rebuts es trobaven encara en termini de devolució. 


(c) Conceptes amb tractament diferenciat a l’efecte de l’anàlisi de l’estimació dels saldos de dubtós cobrament. 
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Quadre 221. Ajuntament de Valls: percentatges de morositat aplicats 


Exercici de què prové 2007 2008 2009 2010 2011 


Capítols 1, 2 i 3, llevat de multes: 


n-5 i anteriors 


n-4 


n-3 


n-2 


n-1 


n (exercici corrent) 


100 


80 


60 


40 


20 


5 


100 


80 


60 


40 


20 


5 


100 


80 


60 


40 


20 


5 


100 


80 


60 


40 


20 


5 


100 


80 


60 


40 


20 


5 


Multes de circulació: 


n-5 i anteriors 


n-4 


n-3 


n-2 


n-1 


n (exercici corrent) 


100 


80 


60 


40 


20 


5 


100 


80 


60 


40 


20 


5 


100 


80 


60 


40 


20 


5 


100 


80 


60 


40 


20 


5 


100 


80 


60 


40 


20 


5 


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

Nota: En el període analitzat l’Ajuntament no tenia aprovats formalment pel Ple uns criteris per quantificar l’estimació dels saldos de dubtós 

cobrament (vegeu més explicacions en l’apartat 2). Això no obstant, els percentatges aplicats es van mantenir uniformes. 



Quadre 222. Ajuntament de Valls: graus de cobrament i de morositat mitjans del període 2007-2011 


Grau de cobrament de l’exercici % Grau de Grau de 
cobrament morositat 


mitjà període mitjà període 
Exercici de què prové 2007 2008 2009 2010 2011 2007-2011 % 2007-2011 % 


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


n-4 i anteriors 6,15 14,81 12,94 2,85 2,87 7,92 92,08 


n-3 25,38 9,97 46,18 20,13 6,49 21,63 78,37 


n-2 18,58 28,35 22,64 22,10 12,23 20,78 79,22 


n-1 57,64 58,24 55,69 50,22 69,72 58,30 41,70 


n (exercici corrent) 91,74 84,43 85,36 76,80 84,53 84,57 15,43 


Multes de circulació: 


n-4 i anteriors 30,97 43,84 3,08 15,15 9,72 20,55 79,45 


n-3 17,41 29,28 28,70 19,93 14,55 21,97 78,03 


n-2 27,43 60,72 28,40 19,15 16,32 30,40 69,60 


n-1 34,20 41,97 33,51 27,26 29,32 33,25 66,75 


n (exercici corrent) 41,92 54,28 45,87 48,53 46,38 47,40 52,60 


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


Quadre 223. Ajuntament de Valls: estimació calculada per als saldos provinents de capítols diferents 
de l’1, el 2 i el 3 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos pressupostaris provinents de capítols 
diferents de l’1, el 2 i el 3 2.929.825,40 1.980.278,05 4.344.185,46 4.954.924,91 5.163.901,28 


Estimació dels saldos de dubtós cobrament: 


Dels saldos provinents del capítol 4 153.610,21 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total estimació per als saldos provinents de 
capítols diferents de l’1, el 2 i el 3 153.610,21 0,00 0,00 0,00 0,00 


Imports en euros.

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

Nota: L’Ajuntament va fer l’estimació d’acord amb una anàlisi individualitzada.



135 







SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 20/2014



4.2.43. Ajuntament de Calafell 


Quadre 224. Ajuntament de Calafell: desglossament de l’estimació dels saldos de dubtós cobrament 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos deutors inclosos en el Romanent de 
tresoreria: 


Provinents dels capítols 1, 2 i 3 8.666.527,23 10.267.892,37 10.279.023,25 18.240.490,85 13.052.783,92 


Provinents d’altres capítols 14.344.981,08 10.694.983,60 14.227.024,74 8.467.819,05 4.868.822,41 


Saldos pressupostaris pendents de cobrament 23.011.508,31 20.962.875,97 24.506.047,99 26.708.309,90 17.921.606,33 


Saldos deutors d’operacions no pressupost. 1.657.759,85 1.803.035,32 1.999.705,75 2.970.263,31 1.915.985,41 


Total saldos deutors inclosos en el Romanent 
de tresoreria 24.669.268,16 22.765.911,29 26.505.753,74 29.678.573,21 19.837.591,74 


Estimació dels saldos de dubtós cobrament: 


Dels saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 2.806.305,21 3.193.552,37 1.475.210,33 1.961.962,07 3.959.152,77 


Dels saldos provinents d’altres capítols 317.801,52 370.175,48 0,00 172.923,67 0,00 


Dels saldos deutors d’operacions no pressup. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Saldos de dubtós cobrament inclosos en el 
Romanent de tresoreria 3.124.106,73 3.563.727,85 1.475.210,33 2.134.885,74 3.959.152,77 


Imports en euros. 

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



Quadre 225. Ajuntament de Calafell: estimació calculada per als saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos base de càlcul: 


Saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 (a) 8.666.527,23 10.267.892,37 10.279.023,25 18.240.490,85 13.052.783,92 


(menys) / més: (b) 


Conceptes pressupostaris 0,00 (3.047,21) 0,00 0,00 (732.477,14) 


Total base de càlcul per als saldos provinents 
dels capítols 1, 2 i 3 8.666.527,23 10.264.845,16 10.279.023,25 18.240.490,85 12.320.306,78 


Desglossament de les bases de càlcul: (c) 


Base: tributs i altres ingressos llevat de multes 7.567.188,15 8.976.270,32 8.637.553,01 16.508.731,97 11.254.836,77 


Base: multes de circulació 803.790,68 958.253,06 1.310.216,14 1.402.909,18 734.215,91 


Base: altres multes 295.548,40 330.321,78 331.254,10 328.849,70 331.254,10 


Base: saldos amb estim. individualitzada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Estimació saldos de dubtós cobrament: 


Tributs i altres ingressos llevat de multes 1.761.940,51 1.969.406,27 518.253,18 1.467.117,38 3.000.229,76 


Multes de circulació 763.593,72 910.340,41 630.904,30 269.899,38 660.794,32 


Altres multes 280.770,98 313.805,69 326.052,85 224.945,31 298.128,69 


Total estimacions a un tant alçat 2.806.305,21 3.193.552,37 1.475.210,33 1.961.962,07 3.959.152,77 


Estimacions individualitzades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total estimació referida als capítols 1, 2 i 3 2.806.305,21 3.193.552,37 1.475.210,33 1.961.962,07 3.959.152,77 


Imports en euros. 

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

Notes: 

(a) Saldos pendents de cobrament al tancament de cada exercici obtinguts de la Liquidació del pressupost inclosa en el Compte general de 


l’Ajuntament de l’exercici corresponent. 
(b) Conceptes que, si s’esqueia,	 l’Ajuntament va deduir o va incorporar respecte als saldos pendents de cobrament reflectits en la 


Liquidació del pressupost al tancament de l’exercici. 
De l’Import, de 732.477,14 €, exclòs en l’exercici 2011, 666.455,08 € corresponien a uns saldos provinents de l’exercici 2011 –a cobrar 
de l’Agència Catalana de l’Aigua en concepte de millores i d’explotació de l’estació depuradora d’aigües residuals– que es van cobrar en 
l’exercici 2012. La resta pendent de cobrament, de 66.022,06 €, que fa referència, bàsicament, a quotes d’urbanització i a contribucions 
especials, prové de l’exercici 2007 i anteriors (vegeu l’observació a de l’apartat 2.1.1).8 


(c) Conceptes amb tractament diferenciat a l’efecte de l’anàlisi de l’estimació dels saldos de dubtós cobrament. 


8. Nota modificada a conseqüència de les al·legacions presentades per l’Ajuntament de Calafell. 
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Quadre 226. Ajuntament de Calafell: percentatges de morositat aplicats 


Exercici de què prové 2007 2008 2009 2010 2011 


Capítols 1, 2 i 3, llevat de multes: 


n-4 i anteriors 


n-3 


n-2 


n-1 


n (exercici corrent) 


100 


80 


40 


15 


5 


100 


80 


40 


15 


5 


* 6 


* 6 


* 6 


* 6 


* 6 


* 70


* 30


* 15


* 7 


* 2 


 * 100 


 * 80 


 * 40 


* 15 


* 5 


Multes de circulació i altres multes: 


n-4 i anteriors 


n-3 


n-2 


n-1 


n (exercici corrent) 


95 


95 


95 


95 


95 


95 


95 


95 


95 


95 


* 100 


* 80


* 60


* 52


* 25


* 70


 * 30


 * 15


 * 7 


 * 2 


 * 90 


 * 90 


 * 90 


* 90 


* 90 


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

Notes: 

L’Ajuntament va establir els criteris per quantificar l’estimació dels saldos de dubtós cobrament en les Bases d’execució del pressupost dels 

exercicis 2007 i 2008, però, a partir de l’exercici 2009 va deixar de fer-ho (vegeu més explicacions en l’apartat 2). 

L’Ajuntament aplica als saldos pendents per altres multes els mateixos percentatges de morositat que els aplicats als saldos per multes de 

circulació.

* Canvi respecte de l’exercici anterior. 


Quadre 227. Ajuntament de Calafell: graus de cobrament i de morositat mitjans del període 2007-2011 


Grau de cobrament de l’exercici % Grau de Grau de 
cobrament morositat


 mitjà període  mitjà període 
Exercici de què prové 2007 2008 2009 2010 2011 2007-2011 % 2007-2011 % 


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


n-4 i anteriors 12,01 8,53 9,72 3,19 5,36 7,76 92,24 


n-3 44,31 13,35 16,60 41,43 13,71 25,88 74,12 


n-2 24,92 32,07 38,17 18,31 28,42 28,38 71,62 


n-1 85,06 63,51 78,97 71,40 86,36 77,06 22,94 


n (exercici corrent) 82,99 83,06 84,29 67,54 77,63 79,10 20,90 


Multes de circulació: 


n-4 i anteriors 19,31 70,96 12,61 9,92 7,79 24,12 75,88 


n-3 23,82 20,32 8,44 7,68 6,38 13,33 86,67 


n-2 21,16 8,45 8,87 10,11 16,40 13,00 87,00 


n-1 21,08 16,76 20,09 21,91 40,46 24,06 75,94 


n (exercici corrent) 38,66 43,03 41,05 44,19 67,18 46,82 53,18 


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


Quadre 228. Ajuntament de Calafell: estimació calculada per als saldos provinents de capítols diferents 
de l’1, el 2 i el 3 
Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos pressupostaris provinents de capítols 
diferents de l’1, el 2 i el 3 14.344.981,08 10.694.983,60 14.227.024,74 8.467.819,05 4.868.822,41 


Estimació dels saldos de dubtós cobrament: 


Dels saldos provinents del capítol 4 


Dels saldos provinents del capítol 5 


Dels saldos provinents del capítol 6 


Dels saldos provinents del capítol 7 


Dels saldos provinents del capítol 8 


126.541,63


138,86 


7.545,90


175.102,02


8.473,10


 142.252,48 


53,53 


 7.583,82 


 209.426,22 


 10.859,43 


0,00 


0,00 


0,00 


0,00 


0,00 


82.247,87 


45,66 


5.308,67 


75.165,03 


10.156,43 


0,00 


0,00 


0,00 


0,00 


0,00 


Total estimació per als saldos provinents de 
capítols diferents de l’1, el 2 i el 3 317.801,52 370.175,48 0,00 172.923,67 0,00 


Imports en euros.

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

Notes: 

En general, i llevat d’aquells exercicis en què no va fer cap estimació, l’Ajuntament va aplicar el mateix escalat de percentatges de morositat 

que l’aplicat per als saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3. 

Respecte al mètode d’estimació per als saldos provinents d’aquests capítols, vegeu els comentaris que es fan en l’apartat 2.1.2. 
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4.2.44. Ajuntament de Molins de Rei 


Quadre 229. Ajuntament de Molins de Rei: desglossament de l’estimació dels saldos de dubtós 
cobrament 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos deutors inclosos en el Romanent de 
tresoreria: 


Provinents dels capítols 1, 2 i 3 3.924.116,32 5.370.405,09 5.942.284,31 6.374.716,44 6.632.366,01 


Provinents d’altres capítols 6.438.354,67 5.830.028,88 10.213.083,43 7.681.410,81 5.735.959,76 


Saldos pressupostaris pendents de 
cobrament 10.362.470,99 11.200.433,97 16.155.367,74 14.056.127,25 12.368.325,77 


Saldos deutors d’operacions no pressupost. 99.364,79 98.919,45 500.582,25 527.420,17 324.920,09 


Total saldos deutors inclosos en el Romanent 
de tresoreria 10.461.835,78 11.299.353,42 16.655.949,99 14.583.547,42 12.693.245,86 


Estimació dels saldos de dubtós cobrament: 


Dels saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 350.542,49 442.944,15 783.198,40 982.978,06 2.529.632,48 


Dels saldos provinents d’altres capítols 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Dels saldos deutors d’operacions no pressup. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Saldos de dubtós cobrament inclosos en el 
Romanent de tresoreria 350.542,49 442.944,15 783.198,40 982.978,06 2.529.632,48 


Imports en euros. 

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



Quadre 230. Ajuntament de Molins de Rei: estimació calculada per als saldos provinents dels capítols 
1, 2 i 3 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos base de càlcul: 


Saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 (a) 3.924.116,32 5.370.405,09 5.942.284,31 6.374.716,44 6.632.366,01 


(menys) / més: (b) 


Conceptes pressupostaris 0,00 0,00 0,00 0,00 (5.896,32) 


Total base de càlcul per als saldos provinents 
dels capítols 1, 2 i 3 3.924.116,32 5.370.405,09 5.942.284,31 6.374.716,44 6.626.469,69 


Desglossament de les bases de càlcul: (c) 


Base: tributs i altres ingressos llevat de multes 1.840.818,02 3.257.947,86 5.190.386,48 5.520.263,96 6.079.151,85 


Base: multes de circulació 426.584,23 443.726,78 538.404,69 629.609,81 547.317,84 


Base: altres multes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Base: saldos amb estim. individualitzada 1.656.714,07 1.668.730,45 213.493,14 224.842,67 0,00 


Estimació saldos de dubtós cobrament: 


Tributs i altres ingressos llevat de multes 139.377,64 207.160,31 349.880,21 488.955,11 2.037.046,42 


Multes de circulació 152.608,44 170.833,05 219.825,05 269.180,28 492.586,06 


Altres multes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total estimacions a un tant alçat 291.986,08 377.993,36 569.705,26 758.135,39 2.529.632,48 


Estimacions individualitzades 58.556,41 64.950,79 213.493,14 224.842,67 0,00 


Total estimació referida als capítols 1, 2 i 3 350.542,49 442.944,15 783.198,40 982.978,06 2.529.632,48 


Imports en euros. 

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

Notes: 

(a) Saldos pendents de cobrament al tancament de cada exercici obtinguts de la Liquidació del pressupost inclosa en el Compte general 


de l’Ajuntament de l’exercici corresponent. 
(b) Conceptes que, si s’esqueia, l’Ajuntament va deduir o va incorporar respecte als saldos pendents de cobrament reflectits en la 


Liquidació del pressupost al tancament de l’exercici. 
Segons manifestacions de l’Ajuntament, l’import deduït en l’exercici 2011 és degut a un error. No s’ha considerat aquesta incidència 
com una observació atès que l’import no és significatiu. 


(c) Conceptes amb tractament diferenciat a l’efecte de l’anàlisi de l’estimació dels saldos de dubtós cobrament. 
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Quadre 231. Ajuntament de Molins de Rei: percentatges de morositat aplicats 


Exercici de què prové 2007 2008 2009 2010 2011 


Capítols 1, 2 i 3, llevat de multes: 


n-6 i anteriors 


n-5 


n-4 


n-3 


n-2 


n-1 


n (exercici corrent) 


100 


25 


25 


25 


5 


5 


0 


100 


25 


25 


25 


5 


5 


0 


100 


25 


25 


25 


5 


5 


0 


100 


25 


25 


25 


5 


5 


0 


100 


* 100 


* 100 


* 80 


* 40 


* 15 


* 5 


Multes de circulació: 


n-4 i anteriors 


n-3 


n-2 


n-1 


n (exercici corrent) 


100 


100 


100 


50 


25 


100 


100 


100 


50 


25 


100 


100 


100 


50 


25 


100 


100 


100 


50 


25 


* 90 


* 90 


* 90 


* 90 


* 90 


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

Notes: 

L’Ajuntament no va establir formalment els criteris per quantificar l’estimació dels saldos de dubtós cobrament fins a l’aprovació de les 

Bases d’execució del pressupost de l’exercici 2009. En l’exercici 2011 va substituir els criteris establerts en les Bases per uns de més

adients. 

* Canvi respecte de l’exercici anterior. 


Quadre 232. Ajuntament de Molins de Rei: graus de cobrament i de morositat mitjans del període 
2007-2011 


Grau de cobrament de l’exercici % Grau de Grau de 
cobrament morositat 


mitjà període mitjà període 
Exercici de què prové 2007 2008 2009 2010 2011 2007-2011 % 2007-2011 % 


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


n-4 i anteriors 3,21 0,62 0,72 0,69 0,51 1,15 98,85 


n-3 30,29 8,77 10,64 4,17 21,61 15,10 84,90 


n-2 35,71 35,04 27,95 15,94 24,75 27,88 72,12 


n-1 82,94 34,11 50,88 50,79 47,49 53,24 46,76 


n (exercici corrent) 84,74 85,09 81,45 86,41 86,43 84,82 15,18 


Multes de circulació: 


n-4 i anteriors 1,22 0,00 0,00 5,58 1,33 1,63 98,37 


n-3 93,14 * 100,00 24,12 27,60 15,05 39,98 60,02 


n-2 85,44 54,57 42,32 28,25 30,22 48,16 51,84 


n-1 50,87 44,99 40,02 39,91 41,76 43,51 56,49 


n (exercici corrent) 34,00 36,67 31,94 32,68 37,48 34,55 65,45 


Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l’Ajuntament. 
* Grau de cobrament no considerat en el càlcul atès que, com que fa referència a uns saldos insignificants, la seva inclusió desvirtuaria el 
grau de cobrament mitjà del període. 


Nota 


Durant el període 2007-2011 l’Ajuntament de Molins de Rei no va fer cap estimació de dubtós cobrament per 
als saldos pendents provinents dels capítols diferents de l’1, el 2 i el 3 i, per tant, no s’ha elaborat el quadre 
corresponent a aquests saldos, anomenat Estimació calculada per als saldos provinents de capítols diferents 
de l’1, el 2 i el 3. 
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4.2.45. Ajuntament d’Olesa de Montserrat 


Quadre 233. Ajuntament d’Olesa de Montserrat: desglossament de l’estimació dels saldos de dubtós 
cobrament 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos deutors inclosos en el Romanent de 
tresoreria: 


Provinents dels capítols 1, 2 i 3 4.522.733,03 3.344.803,40 3.510.680,24 3.677.208,50 4.576.025,79 


Provinents d’altres capítols 1.109.949,40 781.077,32 1.087.776,83 1.216.430,75 2.118.310,44 


Saldos pressupostaris pendents de cobrament 5.632.682,43 4.125.880,72 4.598.457,07 4.893.639,25 6.694.336,23 


Saldos deutors d’operacions no pressupost. 661.552,10 202.410,21 94.323,88 203.299,39 641.847,97 


Total saldos deutors inclosos en el Romanent 
de tresoreria 6.294.234,53 4.328.290,93 4.692.780,95 5.096.938,64 7.336.184,20 


Estimació dels saldos de dubtós cobrament: 


Dels saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 1.251.046,09 1.166.465,69 1.432.820,84 1.696.598,32 1.903.592,68 


Dels saldos provinents d’altres capítols 221.834,21 25.157,07 264.541,35 249.578,73 604.596,25 


Dels saldos deutors d’operacions no pressup. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Saldos de dubtós cobrament inclosos en el 
Romanent de tresoreria 1.472.880,30 1.191.622,76 1.697.362,19 1.946.177,05 2.508.188,93 


Imports en euros. 

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



Quadre 234. Ajuntament d’Olesa de Montserrat: estimació calculada per als saldos provinents dels 
capítols 1, 2 i 3 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos base de càlcul: 


Saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 (a) 4.522.733,03 3.344.803,40 3.510.680,24 3.677.208,50 4.576.025,79 


(menys) / més: (b) 


Conceptes pressupostaris 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total base de càlcul per als saldos provinents 
dels capítols 1, 2 i 3 4.522.733,03 3.344.803,40 3.510.680,24 3.677.208,50 4.576.025,79 


Desglossament de les bases de càlcul: (c)  


Base: tributs i altres ingressos llevat de multes 4.024.301,95 2.946.553,85 3.141.627,82 3.152.174,04 4.028.625,16 


Base: multes de circulació 498.431,08 398.249,55 369.052,42 525.034,46 547.400,63 


Base: altres multes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Base: saldos amb estim. individualitzada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Estimació saldos de dubtós cobrament: 


Tributs i altres ingressos llevat de multes 798.740,23 887.663,36 1.100.290,29 1.223.615,94 1.408.322,63 


Multes de circulació 452.305,86 278.802,33 332.530,55 472.982,38 495.270,05 


Altres multes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total estimacions a un tant alçat 1.251.046,09 1.166.465,69 1.432.820,84 1.696.598,32 1.903.592,68 


Estimacions individualitzades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total estimació referida als capítols 1, 2 i 3 1.251.046,09 1.166.465,69 1.432.820,84 1.696.598,32 1.903.592,68 


Imports en euros. 

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

Notes: 

(a) Saldos pendents de cobrament al tancament de cada exercici obtinguts de la Liquidació del pressupost inclosa en el Compte general 


de l’Ajuntament de l’exercici corresponent. 
(b) Conceptes que, si s’esqueia, l’Ajuntament va deduir o va incorporar respecte als saldos pendents de cobrament reflectits en la 


Liquidació del pressupost al tancament de l’exercici. 
(c) Conceptes amb tractament diferenciat a l’efecte de l’anàlisi de l’estimació dels saldos de dubtós cobrament. 
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Quadre 235. Ajuntament d’Olesa de Montserrat: percentatges de morositat aplicats 
Exercici de què prové 2007 2008 2009 2010 2011 


Capítols 1, 2 i 3, llevat de multes: 
n-4 i anteriors 
n-3 
n-2 
n-1 
n (exercici corrent) 


100 
80 
60 
25 


5 


100 
80 


* 40
25 


* 15


100 
80 
40 
25 
15 


100 
80 
40 
25 
15 


100 
80 
40 
25 
15 


Multes de circulació: 
n-4 i anteriors 
n-3 
n-2 
n-1 
n (exercici corrent) 


100 
90 
90 
90 
90 


100 
90 


* 80
* 80
* 60


100 
90 


 * 90
 * 90
 * 90


100 
90 
90 
90 
90 


100 
90 
90 
90 
90 


Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l’Ajuntament. 
Notes: 
L’Ajuntament va establir formalment els criteris per quantificar l’estimació dels saldos de dubtós cobrament en les Bases d’execució del 
pressupost de l’exercici 2007, en què va fixar els percentatges estàndards considerats per la Sindicatura en els informes municipals –d’un 
5%, un 15%, un 40%, un 80% i un 100%, per als saldos provinents dels exercicis n (exercici corrent), n-1, n-2 n-3 i n-4 i anteriors, respec
tivament, i d’un 90% per als saldos per multes de circulació, independentment de l’exercici de què prové–, i en les Bases d’execució dels 
exercicis posteriors no va fixar cap escalat de percentatges, sinó que es limita a fer menció dels criteris establerts per la ICAL i la 
Sindicatura. No obstant això, en cap dels exercicis del període va aplicar estrictament els percentatges als quals es fa referència en les 
Bases (vegeu l’observació d de l’apartat 2.1.1). 
* Canvi respecte de l’exercici anterior. 


Quadre 236. Ajuntament d’Olesa de Montserrat: graus de cobrament i de morositat mitjans del període 
2007-2011 


Exercici de què prové 


Capítols 1, 2 i 3, llevat de 
multes de circulació: 
n-4 i anteriors 
n-3 
n-2 
n-1 
n (exercici corrent) 
Multes de circulació: 
n-4 i anteriors 
n-3 
n-2 
n-1 
n (exercici corrent) 


2007 


17,17 
28,15
67,40
69,35
77,42 


0,17 
16,71 
18,09
45,29
34,58 


Grau de cobrament de l’exercici % 


2008 2009 2010 


21,53 8,92 37,84 
53,63 4,15 16,95


 11,51 25,00 29,31
 64,10 59,85 58,93


87,08 86,72 90,21 


0,00 0,43 10,43 
25,00 11,57 5,54


 39,08 24,39 23,39
 37,54 36,35 32,82


32,97 30,55 29,99 


2011 


12,44 
17,74 
18,01 
56,07 
84,75 


0,00 
0,53 


17,34 
43,80 
42,23 


Grau de 
cobrament 


 mitjà període 
2007-2011 % 


19,58 
24,12 
30,25 
61,66 
85,24 


2,21 
11,87 
24,46 
39,16 
34,06 


Grau de 
morositat


 mitjà període 
2007-2011 % 


80,42 
75,88 
69,75 
38,34 
14,76 


97,79 
88,13 
75,54 
60,84 
65,94 


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


Quadre 237. Ajuntament d’Olesa de Montserrat: estimació calculada per als saldos provinents de 
capítols diferents de l’1, el 2 i el 3 
Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos pressupostaris provinents de capítols 
diferents de l’1, el 2 i el 3 1.109.949,40 781.077,32 1.087.776,83 1.216.430,75 2.118.310,44 


Estimació dels saldos de dubtós cobrament: 
Dels saldos provinents del capítol 4 
Dels saldos provinents del capítol 5 
Dels saldos provinents del capítol 7 
Dels saldos provinents del capítol 8 


33.082,40
35.415,25


148.650,92
4.685,64


 7.668,01 
 16.325,85 


0,00 
 1.163,21 


115.384,81 
45.097,23
99.561,38 
4.497,94


166.335,47 
 56.815,86 


16.881,11 
 9.546,28 


486.608,53 
74.239,39 
37.262,64 
6.485,69 


Total estimació per als saldos provinents de 
capítols diferents de l’1, el 2 i el 3 221.834,21 25.157,07 264.541,35 249.578,73 604.596,25 


Imports en euros.

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

Notes: 

Per als saldos provinents dels capítols 5 i 8 l’Ajuntament va aplicar, en general, el mateix escalat de percentatges de morositat que l’aplicat 

per als saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3. Per als saldos provinents dels capítols 4 i 7, l’Ajuntament va fer l’estimació d’aquells drets

reconeguts per subvencions que, tot i estar justificades, l’ens atorgant no havia comunicat a l’Ajuntament aquesta circumstància. 

Respecte al mètode d’estimació per als saldos provinents d’aquests capítols, vegeu els comentaris que es fan en l’apartat 2.1.2. 
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4.2.46. Ajuntament de Castellar del Vallès 


Quadre 238. Ajuntament de Castellar del Vallès: desglossament de l’estimació dels saldos de dubtós 
cobrament 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos deutors inclosos en el Romanent de 
tresoreria: 


Provinents dels capítols 1, 2 i 3 2.088.000,37 2.914.529,30 5.138.198,63 5.884.002,19 5.774.737,40 


Provinents d’altres capítols 8.242.297,38 10.195.484,08 8.795.744,80 6.353.057,42 6.067.846,96 


Saldos pressupostaris pendents de cobrament 10.330.297,75 13.110.013,38 13.933.943,43 12.237.059,61 11.842.584,36 


Saldos deutors d’operacions no pressupost. 1.044.807,88 1.086.656,71 754.553,42 799.503,88 309.517,87 


Total saldos deutors inclosos en el Romanent de 
tresoreria 11.375.105,63 14.196.670,09 14.688.496,85 13.036.563,49 12.152.102,23 


Estimació dels saldos de dubtós cobrament: 


Dels saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 269.803,57 354.110,28 210.639,84 439.140,44 712.410,25 


Dels saldos provinents d’altres capítols 0,00 0,00 67.336,25 0,00 0,00 


Dels saldos deutors d’operacions no pressup. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Saldos de dubtós cobrament inclosos en el 
Romanent de tresoreria 269.803,57 354.110,28 277.976,09 439.140,44 712.410,25 


Imports en euros. 

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



Quadre 239. Ajuntament de Castellar del Vallès: estimació calculada per als saldos provinents dels 
capítols 1, 2 i 3 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos base de càlcul: 


Saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 (a) 2.088.000,37 2.914.529,30 5.138.198,63 5.884.002,19 5.774.737,40 


(menys) / més: (b) 


Conceptes pressupostaris 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total base de càlcul per als saldos provinents 
dels capítols 1, 2 i 3 2.088.000,37 2.914.529,30 5.138.198,63 5.884.002,19 5.774.737,40 


Desglossament de les bases de càlcul: (c) 


Base: tributs i altres ingressos llevat de multes 2.061.350,46 2.879.252,71 4.744.677,48 5.322.098,19 5.156.458,10 


Base: multes de circulació 26.649,91 35.276,59 393.521,15 561.904,00 618.279,30 


Base: altres multes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Base: saldos amb estim. individualitzada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Estimació saldos de dubtós cobrament: 


Tributs i altres ingressos llevat de multes 267.655,07 349.944,08 204.730,07 429.546,15 688.535,29 


Multes de circulació 2.148,50 4.166,20 5.909,77 9.594,29 23.874,96 


Altres multes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total estimacions a un tant alçat 269.803,57 354.110,28 210.639,84 439.140,44 712.410,25 


Estimacions individualitzades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total estimació referida als capítols 1, 2 i 3 269.803,57 354.110,28 210.639,84 439.140,44 712.410,25 


Imports en euros. 

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

Notes: 

(a) Saldos pendents de cobrament al tancament de cada exercici obtinguts de la Liquidació del pressupost inclosa en el Compte general 


de l’Ajuntament de l’exercici corresponent. 
(b) Conceptes que, si s’esqueia, l’Ajuntament va deduir o va incorporar respecte als saldos pendents de cobrament reflectits en la 


Liquidació del pressupost al tancament de l’exercici. 
(c) Conceptes amb tractament diferenciat a l’efecte de l’anàlisi de l’estimació dels saldos de dubtós cobrament. 
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Quadre 240. Ajuntament de Castellar del Vallès: percentatges de morositat aplicats 
Exercici de què prové 2007 2008 2009 2010 2011 


Capítols 1, 2 i 3, llevat de multes: 
n-6 i anteriors 
n-5 
n-4 
n-3 
n-2 
n-1 
n (exercici corrent) 


100 
80 
60 
42 
20 


0 
0 


100 
80 
60 


* 40
20 


0 
0 


100 
80 
60 
40 
20 


0 
0 


100 
80 
60 
40 


* 21
0 
0 


100 
80 
60 
40 


 * 17 
0 
0 


Multes de circulació: 
n-6 i anteriors 
n-5 
n-4 
n-3 
n-2 
n-1 
n (exercici corrent) 


100 
80 
60 
42 
20 


0 
0 


100 
80 
60 


* 40
20 


0 
0 


100 
80 
60 
40 
20 


0 
0 


100 
80 
60 
40 


* 21
0 
0 


100 
80 
60 
40 


 * 17 
0 
0 


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

Notes: 

L’Ajuntament va establir formalment els criteris per quantificar l’estimació dels saldos de dubtós cobrament en les Bases d’execució del

pressupost de cada exercici, en què va fixar un percentatge de morositat d’un 90% per als saldos pendents de tots els capítols llevat dels

referits a transferències, tant corrents com de capital, i amb una antiguitat superior a tres anys. Malgrat això, com es pot observar en el 

quadre, els percentatges que va aplicar no van ser els establerts en les Bases (vegeu l’observació d de l’apartat 2.1.1). 

Respecte a la raonabilitat de l’escalat de percentatges aplicat vegeu l’observació c de l’apartat 2.1.1.

* Canvi respecte de l’exercici anterior. 


Quadre 241. Ajuntament de Castellar del Vallès: graus de cobrament i de morositat mitjans del període 
2007-2011 


Exercici de què prové 


Capítols 1, 2 i 3, llevat de 
multes de circulació: 
n-4 i anteriors 
n-3 
n-2 
n-1 
n (exercici corrent) 
Multes de circulació: 
n-4 i anteriors 
n-3 
n-2 
n-1 
n (exercici corrent) 


2007 


9,86 
25,88 
18,45 
86,60 
89,97 


* 
* 


2,74 
71,61 
86,82 


Grau de cobrament de l’exercici % 


2008 2009 2010 


1,54 13,45 20,04 
19,93 23,81 10,44
33,14 18,95 11,91
73,80 56,14 64,11
86,27 78,60 81,15 


* 9,38 3,26 
5,59 18,91 0,00
0,00 60,25 12,93


58,71 41,93 37,62
81,49 34,53 35,31 


2011 


9,99 
3,33 
8,11 


66,37 
86,23 


0,00 
15,92 
21,03 
32,10 
36,60 


Grau de 
cobrament 


mitjà període 
2007-2011 % 


10,98 
16,68 
18,11 
69,40 
84,44 


4,21 
10,11 
19,39 
48,39 
54,95 


Grau de 
morositat 


mitjà període 
2007-2011 % 


89,02 
83,32 
81,89 
30,60 
15,56 


95,79 
89,90 
80,61 
51,61 
45,05 


Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l’Ajuntament. 
* En aquest exercici no hi havia saldos per multes de circulació amb l’antiguitat indicada. 


Quadre 242. Ajuntament de Castellar del Vallès: estimació calculada per als saldos provinents de 
capítols diferents de l’1, el 2 i el 3 
Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos pressupostaris provinents de capítols 
diferents de l’1, el 2 i el 3 8.242.297,38 10.195.484,08 8.795.744,80 6.353.057,42 6.067.846,96 


Estimació dels saldos de dubtós cobrament: 
Dels saldos provinents del capítol 5 
Dels saldos provinents del capítol 6 


0,00
0,00


 0,00 
0,00 


11.536,25
55.800,00


 0,00 
0,00 


0,00 
0,00 


Total estimació per als saldos provinents de 
capítols diferents de l’1, el 2 i el 3 0,00 0,00 67.336,25 0,00 0,00 


Imports en euros.

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

Notes: 

En l’exercici 2009 i només per a alguns dels saldos dels capítols 5 i 6, l’Ajuntament va aplicar el mateix escalat de percentatges de

morositat que l’aplicat per als saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3. 

Respecte al mètode d’estimació per als saldos provinents d’aquests capítols, vegeu els comentaris que es fan en l’apartat 2.1.2. 
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4.2.47. Ajuntament de Palafrugell 


Quadre 243. Ajuntament de Palafrugell: desglossament de l’estimació dels saldos de dubtós 
cobrament 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos deutors inclosos en el Romanent de 
tresoreria: 


Provinents dels capítols 1, 2 i 3 3.384.324,58 3.335.337,06 4.223.769,45 5.271.450,19 5.847.520,72 


Provinents d’altres capítols 2.645.258,44 3.265.411,46 3.985.068,52 3.209.373,01 4.527.264,93 


Saldos pressupostaris pendents de cobrament 6.029.583,02 6.600.748,52 8.208.837,97 8.480.823,20 10.374.785,65 


Saldos deutors d’operacions no pressupost. 57.292,19 27.486,19 71.860,69 389.639,94 326.547,16 


Total saldos deutors inclosos en el Romanent 
de tresoreria 6.086.875,21 6.628.234,71 8.280.698,66 8.870.463,14 10.701.332,81 


Estimació dels saldos de dubtós cobrament: 


Dels saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 1.543.611,57 1.367.873,27 1.678.437,89 2.140.706,64 2.751.858,14 


Dels saldos provinents d’altres capítols 1.170.822,63 1.459.483,79 1.719.636,44 1.259.114,45 1.630.787,17 


Dels saldos deutors d’operacions no pressup. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Altres * 0,00 (588,40) 0,00 0,00 0,00 


Saldos de dubtós cobrament inclosos en el 
Romanent de tresoreria 2.714.434,20 2.826.768,66 3.398.074,33 3.399.821,09 4.382.645,31 


Imports en euros. 

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

* Per diferències no identificades. Imports no significatius. 


Quadre 244. Ajuntament de Palafrugell: estimació calculada per als saldos provinents dels capítols 1, 
2 i 3 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos base de càlcul: 


Saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 (a) 3.384.324,58 3.335.337,06 4.223.769,45 5.271.450,19 5.847.520,72 


(menys) / més: (b) 


Conceptes pressupostaris 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total base de càlcul per als saldos provinents 
dels capítols 1, 2 i 3 3.384.324,58 3.335.337,06 4.223.769,45 5.271.450,19 5.847.520,72 


Desglossament de les bases de càlcul: (c) 


Base: tributs i altres ingressos llevat de multes 3.340.716,69 3.335.328,04 4.223.760,43 5.271.441,17 5.847.511,70 


Base: multes de circulació 43.607,89 9,02 9,02 9,02 9,02 


Base: altres multes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Base: saldos amb estim. individualitzada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Estimació saldos de dubtós cobrament: 


Tributs i altres ingressos llevat de multes 1.501.730,44 1.367.868,76 1.678.431,12 2.140.697,62 2.751.849,12 


Multes de circulació 41.881,13 4,51 6,77 9,02 9,02 


Altres multes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total estimacions a un tant alçat 1.543.611,57 1.367.873,27 1.678.437,89 2.140.706,64 2.751.858,14 


Estimacions individualitzades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total estimació referida als capítols 1, 2 i 3 1.543.611,57 1.367.873,27 1.678.437,89 2.140.706,64 2.751.858,14 


Imports en euros. 

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

Notes: 

(a) Saldos pendents de cobrament al tancament de cada exercici obtinguts de la Liquidació del pressupost inclosa en el Compte general de 


l’Ajuntament de l’exercici corresponent. 
(b) Conceptes que, si s’esqueia,	 l’Ajuntament va deduir o va incorporar respecte als saldos pendents de cobrament reflectits en la 


Liquidació del pressupost al tancament de l’exercici. 
(c) Conceptes amb tractament diferenciat a l’efecte de l’anàlisi de l’estimació dels saldos de dubtós cobrament. 
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Quadre 245. Ajuntament de Palafrugell: percentatges de morositat aplicats 
Exercici de què prové 2007 2008 2009 2010 2011 


Capítols 1, 2 i 3, llevat de multes: 


n-4 i anteriors 
n-3 
n-2 
n-1 
n (exercici corrent) 


100 
100 
75 
50 
25 


100 
100 
75 
50 
25 


100 
100 
75 
50 
25 


100 
100 
75 
50 
25 


100 
100 
75 
50 
25 


Multes de circulació: 


n-4 i anteriors 
n-3 
n-2 
n-1 
n (exercici corrent) 


-
-
-
-
-


-
-
-
-
-


-
-
-
-
-


-
-
-
-
-


-
-
-
-
-


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

Notes: 

L’Ajuntament va establir formalment els criteris per quantificar l’estimació dels saldos de dubtós cobrament en les Bases d’execució del

pressupost de cada exercici. 

Per a les multes de circulació no hi ha un escalat de percentatges de morositat, atès que es comptabilitzen d’acord amb el cobrament

(gestió i recaptació delegada a l’Organisme XALOC de la Diputació de Girona). Els saldos pendents que consten al tancament dels

exercicis corresponen a romanents d’anys anteriors. 



Quadre 246. Ajuntament de Palafrugell: graus de cobrament i de morositat mitjans del període 2007
2011 


Exercici de què prové 


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


n-4 i anteriors 
n-3 
n-2 
n-1 
n (exercici corrent) 


Multes de circulació: 


n-4 i anteriors 
n-3 
n-2 
n-1 
n (exercici corrent) 


2007 


7,90 
17,47 
69,46 
72,60 


90,82 


n/a 
n/a 
n/a 
n/a 
n/a 


Grau de cobrament de l’exercici % 


2008 2009 2010 


8,34 14,50 12,02 
64,35 26,25 16,23 
40,20 40,76 34,27 
69,86 61,93 61,81 


89,56 88,31 86,05 


n/a n/a n/a 
n/a n/a n/a 
n/a n/a n/a 
n/a n/a n/a 
n/a n/a n/a 


2011 


11,89 
17,57 
22,28 
44,34 


87,93 


n/a 
n/a 
n/a 
n/a 
n/a 


Grau de 
cobrament 


mitjà període 
2007-2011 % 


10,93 
28,37 
41,39 
62,11 


88,53 


n/a 
n/a 
n/a 
n/a 
n/a 


Grau de 
morositat 


mitjà període 
2007-2011 % 


89,07 
71,63 
58,61 
37,89 


11,47 


n/a 
n/a 
n/a 
n/a 
n/a 


Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l’Ajuntament. 
n/a: No aplicable per a multes de circulació. 


Quadre 247. Ajuntament de Palafrugell: estimació calculada per als saldos provinents de capítols 
diferents de l’1, el 2 i el 3 
Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos pressupostaris provinents de capítols 
diferents de l’1, el 2 i el 3 2.645.258,44 3.265.411,46 3.985.068,52 3.209.373,01 4.527.264,93 


Estimació dels saldos de dubtós cobrament: 


Dels saldos provinents del capítol 4 
Dels saldos provinents del capítol 5 
Dels saldos provinents del capítol 7 
Dels saldos provinents del capítol 8 


157.358,87
1.106,39


1.003.687,14
8.670,23


 242.027,51 
 1.322,70 
 1.208.661,16 
 7.472,42 


176.053,07
1.081,02 


1.534.580,74
7.921,61


 253.234,03
20.824,71


 979.440,56 
 5.615,15


 385.170,80 
 6.296,65 


1.232.221,36 
 7.098,36 


Total estimació per als saldos provinents de 
capítols diferents de l’1, el 2 i el 3 1.170.822,63 1.459.483,79 1.719.636,44 1.259.114,45 1.630.787,17 


Imports en euros.

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

Notes: 

En general, l’Ajuntament va aplicar el mateix escalat de percentatges de morositat que l’aplicat per als saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3.

Respecte al mètode d’estimació per als saldos provinents d’aquests capítols, vegeu els comentaris que es fan en l’apartat 2.1.2. 
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4.2.48. Ajuntament del Masnou 


Quadre 248. Ajuntament del Masnou: desglossament de l’estimació dels saldos de dubtós cobrament 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos deutors inclosos en el Romanent de 
tresoreria: 


Provinents dels capítols 1, 2 i 3 3.829.723,44 3.347.585,07 3.543.212,73 3.576.435,38 3.817.966,92 


Provinents d’altres capítols 1.893.895,22 1.585.101,02 3.914.772,98 2.785.490,20 1.841.129,99 


Saldos pressupostaris pendents de 
cobrament 5.723.618,66 4.932.686,09 7.457.985,71 6.361.925,58 5.659.096,91 


Saldos deutors d’operacions no pressupost. 55.610,64 48.591,37 63.731,00 73.568,21 62.136,49 


Total saldos deutors inclosos en el Romanent 
de tresoreria 5.779.229,30 4.981.277,46 7.521.716,71 6.435.493,79 5.721.233,40 


Estimació dels saldos de dubtós cobrament: 


Dels saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 1.042.470,76 901.829,58 1.155.310,51 1.468.870,89 1.753.839,61 


Dels saldos provinents d’altres capítols 8.300,92 8.561,59 13.214,61 15.203,08 46.843,74 


Dels saldos deutors d’operacions no pressup. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Altres * 3,59 336.906,62 336.906,62 336.161,96 336.161,96 


Saldos de dubtós cobrament inclosos en el 
Romanent de tresoreria 1.050.775,27 1.247.297,79 1.505.431,74 1.820.235,93 2.136.845,31 


Imports en euros. 

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

* Els imports reflectits en els exercicis del 2008 al 2011 inclouen una quantitat de 336.161,96 € que fa referència al saldo del compte no 
pressupostari de caràcter deutor Pagaments pendents d’aplicació, el qual es va generar per la sortida injustificada d’uns fons públics 
municipals. Al tancament del 2011 aquesta circumstància es trobava en període d’aclariment. 
S’ha segregat l’estimació referida a aquest saldo atès que no està correlacionat amb els saldos deutors reflectits en la part superior del 
quadre. La resta de l’import inclòs tant en l’exercici 2008 com en el 2009, de 744,66 €, causada per diferències no identificades, no és 
significativa. 


Quadre 249. Ajuntament del Masnou: estimació calculada per als saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos base de càlcul: 


Saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 (a) 3.829.723,44 3.347.585,07 3.543.212,73 3.576.435,38 3.817.966,92 


(menys) / més: (b) 


Conceptes pressupostaris 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total base de càlcul per als saldos provinents 
dels capítols 1, 2 i 3 3.829.723,44 3.347.585,07 3.543.212,73 3.576.435,38 3.817.966,92 


Desglossament de les bases de càlcul: (c)  


Base: tributs i altres ingressos llevat de multes 3.829.723,44 3.347.585,07 3.543.212,73 3.484.800,23 3.817.966,92 


Base: multes de circulació 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Base: altres multes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Base: saldos amb estim. individualitzada 0,00 0,00 0,00 91.635,15 0,00 


Estimació saldos de dubtós cobrament: 


Tributs i altres ingressos llevat de multes 1.042.470,76 901.829,58 1.155.310,51 1.386.399,25 1.753.839,61 


Multes de circulació 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Altres multes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total estimacions a un tant alçat 1.042.470,76 901.829,58 1.155.310,51 1.386.399,25 1.753.839,61 


Estimacions individualitzades 0,00 0,00 0,00 82.471,64 0,00 


Total estimació referida als capítols 1, 2 i 3 1.042.470,76 901.829,58 1.155.310,51 1.468.870,89 1.753.839,61 


Imports en euros. 

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

Notes: 

(a) Saldos pendents de cobrament al tancament de cada exercici obtinguts de la Liquidació del pressupost inclosa en el Compte general de 


l’Ajuntament de l’exercici corresponent. 
(b) Conceptes que,	 si s’esqueia, l’Ajuntament va deduir o va incorporar respecte als saldos pendents de cobrament reflectits en la 


Liquidació del pressupost al tancament de l’exercici. 
(c) Conceptes amb tractament diferenciat a l’efecte de l’anàlisi de l’estimació dels saldos de dubtós cobrament. 
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Quadre 250. Ajuntament del Masnou: percentatges de morositat aplicats 


Exercici de què prové 2007 2008 2009 2010 2011 


Capítols 1, 2 i 3, llevat de multes: 


n-4 i anteriors 


n-3 


n-2 


n-1 


n (exercici corrent) 


90 


90 


90 


0 


0 


90 


90 


90 


0 


0 


90 


90 


90 


0 


0 


* 100


* 80


* 40


* 15


* 5 


100 


80 


40 


15 


5 


Multes de circulació: 


n-4 i anteriors 


n-3 


n-2 


n-1 


n (exercici corrent) 


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l’Ajuntament. 
Notes: 
L’Ajuntament no va establir formalment els criteris per quantificar l’estimació dels saldos de dubtós cobrament fins a l’aprovació de les 
Bases d’execució del pressupost de l’exercici 2008, en què va fixar un percentatge de morositat d’un 90% per als saldos pendents de tots 
els capítols llevat dels referits a transferències, tant corrents com de capital, i amb una antiguitat superior a dos anys. Malgrat això, com es 
pot observar en el quadre, els percentatges que va aplicar en els exercicis 2010 i 2011 no van ser els establerts en les Bases (vegeu 
l’observació d de l’apartat 2.1.1). 
Per a les multes de circulació no hi ha un escalat de percentatges de morositat, atès que, encara que la gestió i la recaptació d’aquestes 
multes la faci directament l’Ajuntament, es comptabilitzen d’acord amb el cobrament (vegeu l’observació f de l’aparat 2.1.1). 
* Canvi respecte de l’exercici anterior. 


Quadre 251. Ajuntament del Masnou: graus de cobrament i de morositat mitjans del període 2007-2011 


Grau de cobrament de l’exercici % Grau de Grau de 
cobrament morositat 


mitjà període mitjà període 
Exercici de què prové 2007 2008 2009 2010 2011 2007-2011 % 2007-2011 % 


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


n-4 i anteriors 11,25 10,21 8,10 9,10 9,69 9,67 90,33 


n-3 14,52 8,62 15,88 32,02 10,84 16,38 83,62 


n-2 22,63 16,85 37,12 15,77 16,76 21,83 78,17 


n-1 68,48 66,94 34,30 37,90 32,68 48,06 51,94 


n (exercici corrent) 85,79 88,27 90,00 92,81 92,81 89,94 10,06 


Multes de circulació: 


n-4 i anteriors n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 


n-3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 


n-2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 


n-1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 


n (exercici corrent) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 


Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l’Ajuntament. 
n/a: No aplicable per a multes de circulació. 


Quadre 252. Ajuntament del Masnou: estimació calculada per als saldos provinents de capítols 
diferents de l’1, el 2 i el 3 
Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos pressupostaris provinents de capítols 
diferents de l’1, el 2 i el 3 1.893.895,22 1.585.101,02 3.914.772,98 2.785.490,20 1.841.129,99 


Estimació dels saldos de dubtós cobrament: 


Dels saldos provinents del capítol 4 


Dels saldos provinents del capítol 5 


0,00


8.300,92 


0,00


8.561,59


 0,00 


 13.214,61 


0,00 


15.203,08


30.000,00 


 16.843,74 


Total estimació per als saldos provinents de 
capítols diferents de l’1, el 2 i el 3 8.300,92 8.561,59 13.214,61 15.203,08 46.843,74 


Imports en euros.

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

Nota: Per als saldos provinents del capítol 5 l’Ajuntament va aplicar el mateix escalat de percentatges de morositat que l’aplicat per als 

provinents dels capítols 1, 2 i 3. L’estimació de l’exercici 2011 referida al capítol 4 es va determinar de manera individualitzada.
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4.2.49. Ajuntament d’Esparreguera 


Quadre 253. Ajuntament d’Esparreguera: desglossament de l’estimació dels saldos de dubtós 
cobrament 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos deutors inclosos en el Romanent de 
tresoreria: 


Provinents dels capítols 1, 2 i 3 817.662,70 1.296.428,89 2.342.010,59 3.042.519,24 3.663.279,88 


Provinents d’altres capítols 3.300.414,77 3.295.802,16 3.281.140,10 3.841.392,29 2.555.382,12 


Saldos pressupostaris pendents de cobrament 4.118.077,47 4.592.231,05 5.623.150,69 6.883.911,53 6.218.662,00 


Saldos deutors d’operacions no pressupost. 44.553,31 65.285,18 13.745,96 1.174.570,86 1.347.671,03 


Total saldos deutors inclosos en el Romanent de 
tresoreria 4.162.630,78 4.657.516,23 5.636.896,65 8.058.482,39 7.566.333,03 


Estimació dels saldos de dubtós cobrament: 


Dels saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 102.584,32 133.897,04 236.776,84 451.225,74 777.466,65 


Dels saldos provinents d’altres capítols 0,00 0,00 0,00 0,00 1.034.785,14 


Dels saldos deutors d’operacions no pressup. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Altres * 0,00 (63,00) (2.315,17) 0,00 340.881,91 


Saldos de dubtós cobrament inclosos en el 
Romanent de tresoreria 102.584,32 133.834,04 234.461,67 451.225,74 2.153.133,70 


Imports en euros. 

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

* Els imports reflectits en els exercicis 2008 i 2009, originats per diferències no identificades, no són significatius. L’import reflectit en 
l’exercici 2011, de 340.881,91 €, correspon a part del saldo d’un compte no pressupostari de caràcter creditor inclòs en el grup de comptes 
Cobraments pendents d’aplicació. Segons es posa de manifest en l’informe d’intervenció al Compte general de l’exercici 2011, el saldo 
d’aquest compte es produeix per uns pagaments regulars fets per empreses explotadores de concessions autonòmiques d’explotació 
d’àrids i ingressats en comptes bancaris municipals. L’Ajuntament desconeix l’origen i el sistema de càlcul per determinar la quantia. 
Atès el caràcter creditor del saldo, aquest import no hauria d’haver-se considerat en l’estimació dels saldos de dubtós cobrament (vegeu 
l’observació b de l’apartat 2.1). 


Quadre 254. Ajuntament d’Esparreguera: estimació calculada per als saldos provinents dels capítols 1, 
2 i 3 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos base de càlcul: 


Saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 (a) 817.662,70 1.296.428,89 2.342.010,59 3.042.519,24 3.663.279,88 


(menys) / més: (b) 


Conceptes pressupostaris 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total base de càlcul per als saldos provinents 
dels capítols 1, 2 i 3 817.662,70 1.296.428,89 2.342.010,59 3.042.519,24 3.663.279,88 


Desglossament de les bases de càlcul: (c) 


Base: tributs i altres ingressos llevat de multes 484.064,83 949.118,95 1.864.656,07 2.518.968,12 3.163.089,09 


Base: multes de circulació 333.597,87 347.309,94 477.354,52 523.551,12 500.190,79 


Base: altres multes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Base: saldos amb estim. individualitzada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Estimació saldos de dubtós cobrament: 


Tributs i altres ingressos llevat de multes 64.899,44 97.995,34 180.523,78 363.257,72 661.127,05 


Multes de circulació 37.684,88 35.901,70 56.253,06 87.968,02 116.339,60 


Altres multes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total estimacions a un tant alçat 102.584,32 133.897,04 236.776,84 451.225,74 777.466,65 


Estimacions individualitzades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total estimació referida als capítols 1, 2 i 3 102.584,32 133.897,04 236.776,84 451.225,74 777.466,65 


Imports en euros. 

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

Notes: 

(a) Saldos pendents de cobrament al tancament de cada exercici obtinguts de la Liquidació del pressupost inclosa en el Compte general de 


l’Ajuntament de l’exercici corresponent. 
(b) Conceptes que, si s’esqueia, l’Ajuntament va deduir o va incorporar respecte als saldos pendents de cobrament reflectits en la Liquidació 


del pressupost al tancament de l’exercici. 
(c) Conceptes amb tractament diferenciat a l’efecte de l’anàlisi de l’estimació dels saldos de dubtós cobrament. 
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Quadre 255. Ajuntament d’Esparreguera: percentatges de morositat aplicats 


Exercici de què prové 2007 2008 2009 2010 2011 


Capítols 1, 2 i 3, llevat de multes: 


n-4 i anteriors 


n-3 


n-2 


n-1 


n (exercici corrent) 


100 


80 


40 


15 


5 


100 


* 75


* 50


* 25


* 0


100 


75 


50 


25 


0 


100 


75 


50 


25 


0 


100 


75 


50 


25 


0 


Multes de circulació: 


n-4 i anteriors 


n-3 


n-2 


n-1 


n (exercici corrent) 


100 


80 


40 


15 


5 


100 


* 75


* 50


* 25


* 0


100 


75 


50 


25 


0 


100 


75 


50 


25 


0 


100 


75 


50 


25 


0 


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

Notes: 

L’Ajuntament no va establir formalment els criteris per quantificar l’estimació dels saldos de dubtós cobrament fins a l’aprovació de les 

Bases d’execució del pressupost de l’exercici 2009; si bé, com es pot observar, aquest criteris ja es van aplicar en l’exercici 2008. 

* Canvi respecte de l’exercici anterior. 


Quadre 256. Ajuntament d’Esparreguera: graus de cobrament i de morositat mitjans del període 2007
2011 


Grau de cobrament de l’exercici % Grau de Grau de 
cobrament morositat 


mitjà període mitjà període 
Exercici de què prové 2007 2008 2009 2010 2011 2007-2011 % 2007-2011 % 


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


n-4 i anteriors 6,38 5,37 19,68 11,43 2,39 9,05 90,95 


n-3 8,05 41,70 12,49 3,80 7,18 14,64 85,36 


n-2 62,86 21,48 25,60 15,65 13,60 27,84 72,16 


n-1 91,18 54,81 61,22 59,74 46,29 62,65 37,35 


n (exercici corrent) 96,90 93,90 89,22 89,38 89,37 91,75 8,25 


Multes de circulació: 


n-4 i anteriors 48,16 36,99 1,24 18,30 0,00 20,94 79,06 


n-3 21,11 46,70 46,81 12,31 4,56 26,30 73,70 


n-2 37,01 46,30 39,56 23,52 19,12 33,10 66,90 


n-1 49,75 45,17 31,21 32,10 32,71 38,19 61,81 


n (exercici corrent) 36,67 32,84 26,02 33,03 36,90 33,09 66,91 


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


Quadre 257. Ajuntament d’Esparreguera: estimació calculada per als saldos provinents de capítols 
diferents de l’1, el 2 i el 3 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos pressupostaris provinents de capítols 
diferents de l’1, el 2 i el 3 3.300.414,77 3.295.802,16 3.281.140,10 3.841.392,29 2.555.382,12 


Estimació dels saldos de dubtós cobrament: 


Dels saldos provinents del capítol 4 


Dels saldos provinents del capítol 5 


0,00


0,00


 0,00 


0,00 


0,00


0,00


 0,00 


0,00 


1.034.555,84 


229,30 


Total estimació per als saldos provinents de 
capítols diferents de l’1, el 2 i el 3 0,00 0,00 0,00 0,00 1.034.785,14 


Imports en euros.

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

Nota: En l’exercici 2011 l’Ajuntament va fer l’estimació d’acord amb una anàlisi individualitzada.
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4.2.50. Ajuntament de Vila-seca 


Quadre 258. Ajuntament de Vila-seca: desglossament de l’estimació dels saldos de dubtós cobrament 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos deutors inclosos en el Romanent de 
tresoreria: 


Provinents dels capítols 1, 2 i 3 2.617.207,59 2.813.435,06 3.193.861,20 4.010.448,89 5.106.310,97 


Provinents d’altres capítols 1.253.355,06 1.152.130,66 1.513.198,69 2.419.289,83 2.189.331,45 


Saldos pressupostaris pendents de cobrament 3.870.562,65 3.965.565,72 4.707.059,89 6.429.738,72 7.295.642,42 


Saldos deutors d’operacions no pressupost. 34.283,46 38.274,04 122.492,98 120.081,47 119.040,32 


Total saldos deutors inclosos en el Romanent 
de tresoreria 3.904.846,11 4.003.839,76 4.829.552,87 6.549.820,19 7.414.682,74 


Estimació dels saldos de dubtós cobrament: 


Dels saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 2.127.128,74 2.291.304,65 2.585.103,14 3.333.902,96 3.811.713,08 


Dels saldos provinents d’altres capítols 0,00 0,00 0,00 538.811,00 812.259,00 


Dels saldos deutors d’operacions no pressup. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Saldos de dubtós cobrament inclosos en el 
Romanent de tresoreria 2.127.128,74 2.291.304,65 2.585.103,14 3.872.713,96 4.623.972,08 


Imports en euros. 

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



Quadre 259. Ajuntament de Vila-seca: estimació calculada per als saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos base de càlcul: 


Saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 (a) 2.617.207,59 2.813.435,06 3.193.861,20 4.010.448,89 5.106.310,97 


(menys) / més: (b) 


Conceptes pressupostaris (5.779,39) (5.733,50) (60.884,09) (20.727,52) (608.088,53) 


Total base de càlcul per als saldos provinents 
dels capítols 1, 2 i 3 2.611.428,20 2.807.701,56 3.132.977,11 3.989.721,37 4.498.222,44 


Desglossament de les bases de càlcul: (c) 


Base: tributs i altres ingressos llevat de multes 2.201.755,39 2.394.269,45 2.680.635,61 3.527.384,09 4.283.300,86 


Base: multes de circulació 409.672,81 413.432,11 452.341,50 462.337,28 214.921,58 


Base: altres multes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Base: saldos amb estim. individualitzada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Estimació saldos de dubtós cobrament: 


Tributs i altres ingressos llevat de multes 1.817.452,03 1.939.194,04 2.183.170,23 2.923.593,47 3.630.443,57 


Multes de circulació 309.676,71 352.110,61 401.932,91 410.309,49 181.269,51 


Altres multes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total estimacions a un tant alçat 2.127.128,74 2.291.304,65 2.585.103,14 3.333.902,96 3.811.713,08 


Estimacions individualitzades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total estimació referida als capítols 1, 2 i 3 2.127.128,74 2.291.304,65 2.585.103,14 3.333.902,96 3.811.713,08 


Imports en euros. 

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

Notes: 

(a) Saldos pendents de cobrament al tancament de cada exercici obtinguts de la Liquidació del pressupost inclosa en el Compte general de 


l’Ajuntament de l’exercici corresponent. 
(b) Conceptes que, si s’esqueia, l’Ajuntament va deduir o va incorporar respecte als saldos pendents de cobrament reflectits en la Liqui


dació del pressupost al tancament de l’exercici. 
El imports deduïts en els exercicis del 2007 al 2010 corresponen als saldos pendents de cobrament en concepte de preu públic per dei
xalleria i l’import deduït al 2011 inclou, a més del saldo pendent pel concepte indicat, el referit a la taxa per la utilització privativa o l’apro
fitament especial d’empreses explotadores de serveis de subministrament, de 567.973,42 € (vegeu l’observació a de l’apartat 2.1.1). 


(c) Conceptes amb tractament diferenciat a l’efecte de l’anàlisi de l’estimació dels saldos de dubtós cobrament. 
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Quadre 260. Ajuntament de Vila-seca: percentatges de morositat aplicats 


Exercici de què prové 2007 2008 2009 2010 2011 


Capítols 1, 2 i 3, llevat de multes: 


n-4 i anteriors 


n-3 


n-2 


n-1 


n (exercici corrent) 


100 


100 


100 


80 


70 


100 


100 


100 


* 90


* 65


100 


100 


100 


90 


65 


100 


100 


100 


90 


65 


100 


100 


100 


90 


65 


Multes de circulació: 


n-4 i anteriors 


n-3 


n-2 


n-1 


n (exercici corrent) 


100 


100 


100 


80 


70 


100 


100 


100 


* 90


* 65


100 


100 


100 


90 


65 


100 


100 


100 


90 


65 


100 


100 


100 


90 


65 


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

Notes: 

En el període analitzat l’Ajuntament no tenia aprovats formalment pel Ple uns criteris per quantificar l’estimació dels saldos de dubtós co

brament (vegeu més explicacions en l’apartat 2). Això no obstant, els percentatges aplicats a partir de l’exercici 2008 es van mantenir

uniformes. 

* Canvi respecte de l’exercici anterior. 


Quadre 261. Ajuntament de Vila-seca: graus de cobrament i de morositat mitjans del període 2007-2011 


Grau de cobrament de l’exercici % Grau de Grau de 
cobrament morositat 


mitjà període mitjà període 
Exercici de què prové 2007 2008 2009 2010 2011 2007-2011 % 2007-2011 % 


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


n-4 i anteriors 12,84 15,05 16,12 2,99 2,53 9,91 90,09 


n-3 19,18 18,02 17,53 9,33 7,93 14,40 85,60 


n-2 21,80 27,67 23,43 15,39 14,21 20,50 79,50 


n-1 45,88 49,73 49,86 37,77 34,58 43,56 56,44 


n (exercici corrent) 93,30 92,89 91,84 91,57 87,17 91,35 8,65 


Multes de circulació: 


n-4 i anteriors 3,09 39,28 31,67 11,36 22,56 21,59 78,41 


n-3 39,10 14,73 13,39 13,51 11,06 18,36 81,64 


n-2 18,14 12,90 16,82 10,90 18,01 15,35 84,65 


n-1 29,16 27,33 23,19 21,83 72,92 34,89 65,11 


n (exercici corrent) 40,45 43,79 51,53 51,47 59,42 49,33 50,67 


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


Quadre 262. Ajuntament de Vila-seca: estimació calculada per als saldos provinents de capítols 
diferents de l’1, el 2 i el 3 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos pressupostaris provinents de capítols 
diferents de l’1, el 2 i el 3 1.253.355,06 1.152.130,66 1.513.198,69 2.419.289,83 2.189.331,45 


Estimació dels saldos de dubtós cobrament: 


Dels saldos provinents del capítol 5 0,00 0,00 0,00 538.811,00 812.259,00 


Total estimació per als saldos provinents de 
capítols diferents de l’1, el 2 i el 3 0,00 0,00 0,00 538.811,00 812.259,00 


Imports en euros.

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

Nota: L’Ajuntament va fer l’estimació a partir d’una anàlisi individualitzada.
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4.2.51. Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 


Quadre 263. Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols: desglossament de l’estimació dels saldos de dubtós 
cobrament 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos deutors inclosos en el Romanent de 
tresoreria: 


Provinents dels capítols 1, 2 i 3 3.863.165,81 4.587.301,44 5.136.419,86 5.860.587,40 7.254.910,89 


Provinents d’altres capítols 2.312.271,41 3.441.644,07 4.491.480,07 5.821.215,55 4.890.187,11 


Saldos pressupostaris pendents de cobrament 6.175.437,22 8.028.945,51 9.627.899,93 11.681.802,95 12.145.098,00 


Saldos deutors d’operacions no pressupost. 186.665,08 212.356,86 286.984,89 206.281,03 219.947,70 


Total saldos deutors inclosos en el Romanent 
de tresoreria 6.362.102,30 8.241.302,37 9.914.884,82 11.888.083,98 12.365.045,70 


Estimació dels saldos de dubtós cobrament: 


Dels saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 1.677.951,76 2.465.094,46 3.102.606,58 3.119.632,52 4.324.092,04 


Dels saldos provinents d’altres capítols 164.488,61 291.689,35 439.492,11 522.378,25 160.471,08 


Dels saldos deutors d’operacions no pressup. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Saldos de dubtós cobrament inclosos en el 
Romanent de tresoreria 1.842.440,37 2.756.783,81 3.542.098,69 3.642.010,77 4.484.563,12 


Imports en euros. 

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



Quadre 264. Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols: estimació calculada per als saldos provinents dels 
capítols 1, 2 i 3 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos base de càlcul: 


Saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 (a) 3.863.165,81 4.587.301,44 5.136.419,86 5.860.587,40 7.254.910,89 


(menys) / més: (b) 


Conceptes pressupostaris 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total base de càlcul per als saldos provinents 
dels capítols 1, 2 i 3 3.863.165,81 4.587.301,44 5.136.419,86 5.860.587,40 7.254.910,89 


Desglossament de les bases de càlcul: (c) 


Base: tributs i altres ingressos llevat de multes 3.821.486,27 4.536.621,90 5.080.040,32 5.677.659,46 7.032.909,98 


Base: multes de circulació 41.679,54 50.679,54 56.379,54 182.927,94 212.000,91 


Base: altres multes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Base: saldos amb estim. individualitzada 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 


Estimació saldos de dubtós cobrament: 


Tributs i altres ingressos llevat de multes 1.638.140,70 2.416.385,61 3.046.742,04 2.937.078,65 4.102.091,13 


Multes de circulació 39.811,06 48.708,85 55.864,54 182.553,87 212.000,91 


Altres multes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total estimacions a un tant alçat 1.677.951,76 2.465.094,46 3.102.606,58 3.119.632,52 4.314.092,04 


Estimacions individualitzades 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 


Total estimació referida als capítols 1, 2 i 3 1.677.951,76 2.465.094,46 3.102.606,58 3.119.632,52 4.324.092,04 


Imports en euros. 

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

Notes: 

(a) Saldos pendents de cobrament al tancament de cada exercici obtinguts de la Liquidació del pressupost inclosa en el Compte general 


de l’Ajuntament de l’exercici corresponent. 
(b) Conceptes que, si s’esqueia, l’Ajuntament va deduir o va incorporar respecte als saldos pendents de cobrament reflectits en la 


Liquidació del pressupost al tancament de l’exercici. 
(c) Conceptes amb tractament diferenciat a l’efecte de l’anàlisi de l’estimació dels saldos de dubtós cobrament. 
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Quadre 265. Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols: percentatges de morositat aplicats 


Exercici de què prové 2007 2008 2009 2010 2011 


Capítols 1, 2 i 3, llevat de multes: 


n-4 i anteriors 


n-3 


n-2 


n-1 


n (exercici corrent) 


100 


80 


40 


15 


5 


100 


* 98


* 68


* 40


* 11


100 


 * 100 


 * 100 


 *  45 


 * 10


100 


* 96


* 61


* 24


 * 11


100 


 * 98 


 * 70 


 * 35 


 * 25 


Multes de circulació: 


n-4 i anteriors 


n-3 


n-2 


n-1 


n (exercici corrent) 


100 


95 


95 


95 


95 


100 


95 


95 


95 


95 


100 


* 100


* 100 


* 100


95 


100 


100 


* 91


 100 


* 100


100 


100 


 * 100 


100 


100 


Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l’Ajuntament. 
Notes: 
L’Ajuntament va establir formalment els criteris per quantificar l’estimació dels saldos de dubtós cobrament en les Bases d’execució del 
pressupost de cada exercici, en què va fixar, com a criteri de mínims, l’establert per la Sindicatura en les seves recomanacions (sense 
especificar els percentatges), afegint-hi, a més, aquells drets que motivadament l’òrgan interventor hagués qualificat com de difícil o dubtós 
cobrament. Aquest fet va comportar l’aplicació d’uns percentatges superiors als que es fa referència en les Bases en qualitat de mínims 
(vegeu l’observació d de l’apartat 2.1.1). 
* Canvi respecte de l’exercici anterior. 


Quadre 266. Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols: graus de cobrament i de morositat mitjans del 
període 2007-2011 


Exercici de què prové 


Grau de cobrament de l’exercici % Grau de 
cobrament 


mitjà període 
2007-2011 % 


Grau de 
morositat 


mitjà període 
2007-2011 % 2007 2008 2009 2010 2011 


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


n-4 i anteriors 5,04 3,91 3,47 10,69 2,49 5,12 94,88 


n-3 9,57 10,31 17,17 19,76 15,52 14,47 85,53 


n-2 30,04 18,30 23,91 24,66 17,31 22,84 77,16 


n-1 58,09 40,81 39,13 38,17 44,22 44,08 55,92 


n (exercici corrent) 91,43 89,73 89,89 88,96 84,92 88,99 11,01 


Multes de circulació: 


n-4 i anteriors 0,00 0,00 0,00 0,27 0,00 0,05 99,95 


n-3 0,00 0,00 2,20 0,00 0,00 0,44 99,56 


n-2 0,00 0,00 15,98 33,33 5,88 11,04 88,96 


n-1 14,27 0,00 0,00 19,42 99,23 26,58 73,42 


n (exercici corrent) 98,32 92,58 84,77 41,00 39,30 71,19 28,81 


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


Quadre 267. Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols: estimació calculada per als saldos provinents de 
capítols diferents de l’1, el 2 i el 3 
Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos pressupostaris provinents de capítols 
diferents de l’1, el 2 i el 3 2.312.271,41 3.441.644,07 4.491.480,07 5.821.215,55 4.890.187,11 


Estimació dels saldos de dubtós cobrament: 


Dels saldos provinents del capítol 4 


Dels saldos provinents del capítol 5 


Dels saldos provinents del capítol 6 


Dels saldos provinents del capítol 7 


90.988,92


23.247,69


0,00


50.252,00


 142.482,36


 23.144,90


 0,00


 126.062,09


 253.825,25


 22.727,51


 0,00 


 162.939,35


 256.318,41 


 23.521,26 


14.674,70 


 227.863,87 


56.455,48 


50.455,50 


0,00 


53.560,10 


Total estimació per als saldos provinents de 
capítols diferents de l’1, el 2 i el 3 164.488,61 291.689,35 439.492,11 522.378,25 160.471,08 


Imports en euros.

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

Nota: En general, l’Ajuntament va fer l’estimació d’acord amb una anàlisi individualitzada.
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4.2.52. Ajuntament d’Amposta 


Quadre 268. Ajuntament d’Amposta: desglossament de l’estimació dels saldos de dubtós cobrament 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos deutors inclosos en el Romanent de 
tresoreria: 


Provinents dels capítols 1, 2 i 3 3.294.594,99 3.711.178,13 5.482.514,07 6.133.738,29 8.132.376,85 


Provinents d’altres capítols 5.139.543,80 4.874.641,74 5.863.321,87 4.081.255,80 4.635.902,67 


Saldos pressupostaris pendents de cobrament 8.434.138,79 8.585.819,87 11.345.835,94 10.214.994,09 12.768.279,52 


Saldos deutors d’operacions no pressupost. 223.444,87 133.323,00 136.535,22 259.091,01 456.925,66 


Total saldos deutors inclosos en el Romanent 
de tresoreria 8.657.583,66 8.719.142,87 11.482.371,16 10.474.085,10 13.225.205,18 


Estimació dels saldos de dubtós cobrament: 


Dels saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 1.296.460,45 1.689.908,72 2.208.536,88 2.870.872,97 2.870.872,97 


Dels saldos provinents d’altres capítols 0,00 0,00 4.579,65 0,00 0,00 


Dels saldos deutors d’operacions no pressup. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Saldos de dubtós cobrament inclosos en el 
Romanent de tresoreria 1.296.460,45 1.689.908,72 2.213.116,53 2.870.872,97 2.870.872,97 


Imports en euros. 

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



Quadre 269. Ajuntament d’Amposta: estimació calculada per als saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos base de càlcul: 


Saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 (a) 3.294.594,99 3.711.178,13 5.482.514,07 6.133.738,29 8.132.376,85 


(menys) / més: (b) 


Conceptes pressupostaris (52,21) (11.329,62) (479,39) 0,00 (10.421,04) 


Total base de càlcul per als saldos provinents 
dels capítols 1, 2 i 3 3.294.542,78 3.699.848,51 5.482.034,68 6.133.738,29 8.121.955,81 


Desglossament de les bases de càlcul: (c) 


Base: tributs i altres ingressos llevat de multes 2.868.380,49 3.173.900,15 4.902.468,09 5.507.768,02 7.759.742,69 


Base: multes de circulació 426.162,29 525.948,36 579.566,59 460.180,11 362.213,12 


Base: altres multes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Base: saldos amb estim. individualitzada 0,00 0,00 0,00 165.790,16 0,00 


Estimació saldos de dubtós cobrament: 


Tributs i altres ingressos llevat de multes 870.298,16 1.163.960,36 1.628.970,29 2.312.911,87 2.508.659,85 


Multes de circulació 426.162,29 525.948,36 579.566,59 392.170,94 362.213,12 


Altres multes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total estimacions a un tant alçat 1.296.460,45 1.689.908,72 2.208.536,88 2.705.082,81 2.870.872,97 


Estimacions individualitzades 0,00 0,00 0,00 165.790,16 0,00 


Total estimació referida als capítols 1, 2 i 3 1.296.460,45 1.689.908,72 2.208.536,88 2.870.872,97 2.870.872,97 


Imports en euros. 

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

Notes: 

(a) Saldos pendents de cobrament al tancament de cada exercici obtinguts de la Liquidació del pressupost inclosa en el Compte general 


de l’Ajuntament de l’exercici corresponent. 
(b) Conceptes que, si s’esqueia, l’Ajuntament va deduir o va incorporar respecte als saldos pendents de cobrament reflectits en la Liqui


dació del pressupost al tancament de l’exercici. 
Els imports deduïts en els diferents exercicis corresponen a alguns dels saldos pendents per quotes d’urbanització i per aprofitaments 
urbanístics. No s’ha considerat aquesta incidència com una observació atès que no afecta tots els exercicis i que els imports no són 
significatius.  


(c) Conceptes amb tractament diferenciat a l’efecte de l’anàlisi de l’estimació dels saldos de dubtós cobrament. 


154 








SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 20/2014



Quadre 270. Ajuntament d’Amposta: percentatges de morositat aplicats 


Exercici de què prové 2007 2008 2009 2010 2011 


Capítols 1, 2 i 3, llevat de multes: 


n-4 i anteriors 


n-3 


n-2 


n-1 


n (exercici corrent) 


100 


100 


100 


50 


0 


100 


100 


100 


50 


0 


100 


100 


100 


50 


0 


100 


100 


100 


50 


0 


100 


100 


* 83 


50 


0 


Multes de circulació: 


n-4 i anteriors 


n-3 


n-2 


n-1 


n (exercici corrent) 


100 


100 


100 


100 


100 


100 


100 


100 


100 


100 


100 


100 


100 


100 


100 


100 


100 


100 


*50 


100 


100 


100 


100 


* 100 


100 


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

Notes: 

L’Ajuntament va aprovar els criteris per quantificar l’estimació dels saldos de dubtós cobrament en l’acord del Ple del 27 de febrer del 2006.

* Canvi respecte de l’exercici anterior. 


Quadre 271. Ajuntament d’Amposta: graus de cobrament i de morositat mitjans del període 2007-2011 


Exercici de què prové 


Grau de cobrament de l’exercici % Grau de 
cobrament 


mitjà període 
2007-2011 % 


Grau de 
morositat 


mitjà període 
2007-2011 % 2007 2008 2009 2010 2011 


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


n-4 i anteriors 


n-3 


n-2 


n-1 


n (exercici corrent) 


8,57 


18,87 


33,38 


75,98 


85,05 


9,70 


14,25


21,73


64,45


85,07 


7,17 


22,93 


18,62 


40,34 


77,87 


6,72 


12,03


14,97


46,56


80,81 


21,95 


10,86 


47,44 


40,83 


72,47 


10,82 


15,79 


27,23 


53,63 


80,25 


89,18 


84,21 


72,77 


46,37 


19,75 


Multes de circulació: 


n-4 i anteriors 


n-3 


n-2 


n-1 


n (exercici corrent) 


48,39 


7,76 


19,10 


35,66 


47,77 


9,87 


16,03


13,59


24,93


52,02 


6,95 


13,74 


17,20 


23,35 


42,37 


6,15 


9,04


9,88


22,55


99,92 


8,67 


13,08 


11,62 


64,91 


53,90 


16,01 


11,93 


14,28 


34,28 


59,20 


83,99 


88,07 


85,72 


65,72 


40,80 


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


Quadre 272. Ajuntament d’Amposta: estimació calculada per als saldos provinents de capítols 
diferents de l’1, el 2 i el 3 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos pressupostaris provinents de capítols 
diferents de l’1, el 2 i el 3 5.139.543,80 4.874.641,74 5.863.321,87 4.081.255,80 4.635.902,67 


Estimació dels saldos de dubtós cobrament: 


Dels saldos provinents del capítol 5 0,00 0,00 4.579,65 0,00 0,00 


Total estimació per als saldos provinents de 
capítols diferents de l’1, el 2 i el 3 0,00 0,00 4.579,65 0,00 0,00 


Imports en euros.

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

Nota: L’Ajuntament va fer l’estimació d’acord amb una anàlisi individualitzada.
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4.2.53. Ajuntament de Manlleu 


Quadre 273. Ajuntament de Manlleu: desglossament de l’estimació dels saldos de dubtós cobrament 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos deutors inclosos en el Romanent de 
tresoreria: 


Provinents dels capítols 1, 2 i 3 1.038.134,75 1.329.185,95 1.638.255,44 2.056.411,63 2.209.496,84 


Provinents d’altres capítols 2.159.669,31 2.164.051,14 4.250.341,56 5.963.578,27 6.097.233,17 


Saldos pressupostaris pendents de cobrament 3.197.804,06 3.493.237,09 5.888.597,00 8.019.989,90 8.306.730,01 


Saldos deutors d’operacions no pressupost. 57.899,17 413.626,71 373.004,50 356.958,28 184.909,68 


Total saldos deutors inclosos en el Romanent 
de tresoreria 3.255.703,23 3.906.863,80 6.261.601,50 8.376.948,18 8.491.639,69 


Estimació dels saldos de dubtós cobrament: 


Dels saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 349.700,78 198.925,77 334.717,72 467.141,91 655.377,28 


Dels saldos provinents d’altres capítols 268.551,74 294.193,97 109.669,50 54.879,79 29.020,99 


Dels saldos deutors d’operacions no pressup. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Saldos de dubtós cobrament inclosos en el 
Romanent de tresoreria 618.252,52 493.119,74 444.387,22 522.021,70 684.398,27 


Imports en euros. 

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



Quadre 274. Ajuntament de Manlleu: estimació calculada per als saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos base de càlcul: 


Saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3 (a) 1.038.134,75 1.329.185,95 1.638.255,44 2.056.411,63 2.209.496,84 


(menys) / més: (b) 


Conceptes pressupostaris 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total base de càlcul per als saldos provinents 
dels capítols 1, 2 i 3 1.038.134,75 1.329.185,95 1.638.255,44 2.056.411,63 2.209.496,84 


Desglossament de les bases de càlcul: (c) 


Base: tributs i altres ingressos llevat de multes 709.617,82 1.211.634,52 1.458.849,34 1.322.097,15 1.354.933,43 


Base: multes de circulació 328.516,93 117.551,43 179.406,10 285.646,03 244.266,30 


Base: altres multes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Base: saldos amb estim. individualitzada 0,00 0,00 0,00 448.668,45 610.297,11 


Estimació saldos de dubtós cobrament: 


Tributs i altres ingressos llevat de multes 52.720,54 92.739,22 172.757,04 187.008,56 309.096,00 


Multes de circulació 296.980,24 106.186,55 161.960,68 257.699,93 220.600,10 


Altres multes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Total estimacions a un tant alçat 349.700,78 198.925,77 334.717,72 444.708,49 529.696,10 


Estimacions individualitzades 0,00 0,00 0,00 22.433,42 125.681,18 


Total estimació referida als capítols 1, 2 i 3 349.700,78 198.925,77 334.717,72 467.141,91 655.377,28 


Imports en euros. 

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

Notes: 

(a) Saldos pendents de cobrament al tancament de cada exercici obtinguts de la Liquidació del pressupost inclosa en el Compte general de 


l’Ajuntament de l’exercici corresponent. 
(b) Conceptes que, si s’esqueia, l’Ajuntament va deduir o va incorporar respecte als saldos pendents de cobrament reflectits en la Liqui


dació del pressupost al tancament de l’exercici. 
(c) Conceptes amb tractament diferenciat a l’efecte de l’anàlisi de l’estimació dels saldos de dubtós cobrament. 
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Quadre 275. Ajuntament de Manlleu: percentatges de morositat aplicats 


Exercici de què prové 2007 2008 2009 2010 2011 


Capítols 1, 2 i 3, llevat de multes: 


n-4 i anteriors 


n-3 


n-2 


n-1 


n (exercici corrent) 


100 


80 


40 


15 


5 


100 


80 


40 


* 16


* 6 


100 


80 


40 


 * 15


* 5 


100 


80 


40 


15 


5


100 


80 


40 


15 


5 


Multes de circulació: 


n-4 i anteriors 


n-3 


n-2 


n-1 


n (exercici corrent) 


100 


90 


90 


90 


90 


100 


90 


90 


90 


90 


100 


90 


90 


90 


90 


100 


90 


90 


90 


90 


100 


90 


90 


90 


90 


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

Notes: 

L’Ajuntament va establir formalment els criteris per quantificar l’estimació dels saldos de dubtós cobrament en les Bases d’execució del

pressupost de cada exercici. 

* Canvi respecte de l’exercici anterior. 


Quadre 276. Ajuntament de Manlleu: graus de cobrament i de morositat mitjans del període 2007-2011 


Grau de cobrament de l’exercici % Grau de Grau de 
cobrament morositat 


mitjà període mitjà període 
Exercici de què prové 2007 2008 2009 2010 2011 2007-2011 % 2007-2011 % 


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


n-4 i anteriors 64,63 18,11 52,56 33,56 8,74 35,52 64,48 


n-3 61,58 39,66 50,20 25,72 5,89 36,61 63,39 


n-2 47,84 54,87 20,58 3,52 15,28 28,42 71,58 


n-1 85,46 83,47 37,81 63,36 45,97 63,21 36,79 


n (exercici corrent) 94,15 89,95 93,19 92,04 90,02 91,87 8,13 


Multes de circulació: 


n-4 i anteriors 0,00 0,00 0,22 3,57 0,00 0,76 99,24 


n-3 10,93 15,83 27,20 5,20 0,00 11,83 88,17 


n-2 37,85 35,15 9,09 0,00 0,32 16,48 83,52 


n-1 45,34 49,07 21,28 10,50 36,94 32,63 67,37 


n (exercici corrent) 42,53 57,82 43,64 39,61 43,97 45,51 54,49 


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


Quadre 277. Ajuntament de Manlleu: estimació calculada per als saldos provinents de capítols 
diferents de l’1, el 2 i el 3 


Concepte 2007 2008 2009 2010 2011 


Saldos pressupostaris provinents de capítols 
diferents de l’1, el 2 i el 3 2.159.669,31 2.164.051,14 4.250.341,56 5.963.578,27 6.097.233,17 


Estimació dels saldos de dubtós cobrament: 


Dels saldos provinents del capítol 4 


Dels saldos provinents del capítol 7 


115.247,30


153.304,44


 73.070,41


 221.123,56 


 49.162,79


60.506,71 


 46.404,79 


8.475,00 


29.020,99 


0,00 


Total estimació per als saldos provinents de 
capítols diferents de l’1, el 2 i el 3 268.551,74 294.193,97 109.669,50 54.879,79 29.020,99 


Imports en euros.

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

Nota: En general, l’Ajuntament va fer l’estimació per als saldos provinents dels capítols 4 i 7 d’acord amb una anàlisi individualitzada.
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4.3.	 DIFERÈNCIES ENTRE L’ESTIMACIÓ CALCULADA PELS AJUNTAMENTS I LA 


CALCULADA PER LA SINDICATURA 


Quadre 278. Grau de morositat mitjà del període 2007-2011 dels cinquanta-tres ajuntaments 


Número fix (a) / Ajuntament 


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


n-4 i ant. n-3 n-2 n-1 n n-4 i ant. n-3 n-2 n-1 n 


1 Girona 
2 Cornellà de Llobregat 
3 Sant Cugat del Vallès 
4 Sant Boi de Llobregat 
5 Manresa 
6 Rubí 
7 Vilanova i la Geltrú 
8 Viladecans 
9 El Prat de Llobregat 
10 Castelldefels 
11 Granollers 
12 Cerdanyola del Vallès 
13 Mollet del Vallès 
14 Esplugues de Llobregat 
15 Gavà 
16 Figueres 
17 Sant Feliu de Llobregat 
18 Vic 
19 Lloret de Mar 
20 Blanes 
21 Igualada 
22 Vilafranca del Penedès 
23 Ripollet 
24 El Vendrell 
25 Tortosa 
26 Montcada i Reixac 
27 Sant Adrià de Besòs 
28 Olot 
29 Cambrils 
30 Sant Joan Despí 
31 Barberà del Vallès 
32 Salt 
33 Sant Pere de Ribes 
34 Sitges 
35 Premià de Mar 
36 Sant Vicenç dels Horts 
37 Martorell 
38 Sant Andreu de la Barca 
39 Salou 
40 Pineda de Mar 
41 Santa Perpètua de Mogoda 
42 Valls 
43 Calafell 
44 Molins de Rei 
45 Olesa de Montserrat 
46 Castellar del Vallès 
47 Palafrugell 
48 El Masnou 
49 Esparreguera 
50 Vila-seca 
51 Sant Feliu de Guíxols 
52 Amposta 
53 Manlleu 


94,14 
93,86 
78,18 
95,92 
81,41 
90,43 
93,66 
89,91 
81,78 
61,85 
92,48 
97,75 
95,48 
87,96 
76,87 
95,44 
78,13 
25,22 
93,37 
76,92 
94,19 
69,84 
77,56 
86,51 
93,89 
96,07 
69,77 
77,67 
89,65 
77,41 
74,15 
80,49 
94,76 
68,00 
85,86 
74,56 
83,99 
87,02 
95,09 
58,31 
90,31 
92,08 
92,24 
98,85 
80,42 
89,02 
89,07 
90,33 
90,95 
90,09 
94,88 
89,18 
64,48 


81,19 
84,85 
74,86 
88,19 
90,25 
80,65 
84,36 
85,83 
83,59 
66,16 
87,33 
91,99 
89,48 
73,67 
73,50 
92,09 
49,78 
30,29 
80,70 
80,05 
83,84 
64,99 
68,60 
81,48 
89,49 
89,02 
84,43 
76,53 
80,85 
76,83 
81,08 
78,16 
91,89 
87,87 
71,67 
80,68 
83,94 
86,52 
88,32 
61,30 
83,63 
78,37 
74,12 
84,90 
75,88 
83,32 
71,63 
83,62 
85,36 
85,60 
85,53 
84,21 
63,39 


71,74 
77,37 
82,75 
77,03 
75,36 
81,30 
73,14 
73,96 
84,73 
59,49 
77,56 
76,34 
80,32 
70,47 
75,59 
85,78 
75,38 
37,98 
76,43 
78,86 
79,93 
61,21 
62,01 
80,53 
84,75 
76,42 
70,21 
63,84 
63,21 
71,63 
75,98 
72,72 
71,66 
89,61 
76,93 
78,03 
87,88 
72,61 
85,13 
62,11 
76,10 
79,22 
71,62 
72,12 
69,75 
81,89 
58,61 
78,17 
72,16 
79,50 
77,16 
72,77 
71,58 


36,29 
32,43 
28,98 
29,27 
42,81 
36,16 
51,37 
45,40 
39,04 
35,41 
34,44 
42,87 
47,93 
38,72 
39,41 
33,81 
33,69 
56,09 
50,88 
39,45 
39,81 
36,24 
33,55 
60,29 
63,58 
28,24 
38,29 
31,78 
33,71 
26,25 
22,91 
48,50 
48,41 
50,36 
46,04 
34,19 
37,35 
39,45 
59,39 
26,93 
36,63 
41,70 
22,94 
46,76 
38,34 
30,60 
37,89 
51,94 
37,35 
56,44 
55,92 
46,37 
36,79 


15,83 
9,04 


11,52 
10,77 
11,52 
15,85 
16,34 
11,50 


7,58 
10,62 
12,38 
15,19 
29,65 
10,70 
11,75 
19,72 
8,72 


18,81 
13,82 
16,08 
8,48 
9,97 


13,31 
28,70 
12,75 
24,53 
11,05 


9,19 
12,55 
9,23 


15,78 
20,14 
10,60 
14,89 


6,77 
8,18 


10,19 
9,37 
8,83 


12,34 
13,43 
15,43 
20,90 
15,18 
14,76 
15,56 
11,47 
10,06 


8,25 
8,65 


11,01 
19,75 


8,13 


90,66 
(b) 
(b) 


96,17 
75,12 
99,22 
95,35 
85,11 
98,34 
88,89 
86,21 
97,06 
99,92 


(b) 
81,93 


(b) 
(b) 
(b) 


94,30 
(b) 


96,30 
(b) 


100,00 
66,73 
95,82 


100,00 
(b) 


15,16 
72,62 


(b) 
(b) 
(b) 


99,79 
(b) 


84,45 
98,96 
95,70 
77,57 
95,25 
96,52 


(b) 
79,45 
75,88 
98,37 
97,79 
95,79 


(b) 
(b) 


79,06 
78,41 
99,95 
83,99 
99,24 


90,67 
(b) 
(b) 


78,99 
76,50 
91,09 
87,64 
88,32 
81,15 
90,09 
89,93 
94,82 
85,78 


(b) 
61,78 


(b) 
(b) 
(b) 


87,14 
(b) 


82,10 
(b) 


99,26 
66,70 
79,68 
99,30 


(b) 
42,99 
89,50 


(b) 
(b) 
(b) 


92,15 
(b) 


72,90 
95,42 
96,26 
70,47 
89,92 
80,97 


(b) 
78,03 
86,67 
60,02 
88,13 
89,90 


(b) 
(b) 


73,70 
81,64 
99,56 
88,07 
88,17 


85,47
(b) 
(b) 


66,90
88,92
81,34
78,36
82,26
70,22
80,28
86,64
68,58
75,80


(b) 
60,55


(b) 
(b) 
(b) 


77,54
(b) 


71,37
(b) 


92,05
75,87
85,09
99,80


(b) 
44,11
86,70


(b) 
(b) 
(b) 


82,95
(b) 


65,16
81,43
88,47
68,25
89,42
76,25


(b) 
69,60
87,00
51,84
75,54
80,61


(b) 
(b) 


66,90
84,65
88,96
85,72
83,52


 81,88 
(b) 
(b) 


57,49 
65,92 
65,16 
66,04 
72,93 
61,82 
63,70 
80,38 
74,86 
65,24 


(b) 
67,07 


(b) 
(b) 
(b) 


74,40 
(b) 


57,35 
(b) 


80,90 
70,20 
76,25 
97,54 


(b) 
32,49 
74,11 


(b) 
(b) 
(b) 


62,65 
(b) 


63,93 
62,02 
86,51 
63,82 
78,27 
70,52 


(b) 
66,75 
75,94 
56,49 
60,84 
51,61 


(b) 
(b) 


61,81 
65,11 
73,42 
65,72 
67,37 


44,05 
(b) 
(b) 


59,85 
34,79 
65,05 
51,38 
5,29 


64,04 
68,80 
52,71 
61,98 
74,52 


(b) 
67,73 


(b) 
(b) 
(b) 


36,45 
(b) 


64,91 
(b) 


72,19 
52,45 
33,93 
46,54 


(b) 
25,88 
49,93 


(b) 
(b) 
(b) 


52,77 
(b) 


68,68 
66,60 
15,85 
66,33 
50,69 
64,92 


(b) 
52,60 
53,18 
65,45 
65,94 
45,05 


(b) 
(b) 


66,91 
50,67 
28,81 
40,80 
54,49 


Grau de morositat mitjà dels 53 
ajuntaments 84,29 79,54 74,31 40,37 13,34 88,41 83,66 77,95 68,07 52,49 


Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pels ajuntaments. 
Notes: 
(a) Número fix que es mostra en els diferents quadres d’aquest informe per poder identificar cada ajuntament. 
(b) No aplicable, atès que l’ajuntament comptabilitza els drets per multes de circulació d’acord amb el seu cobrament. 
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Quadre 279. Estimació dels saldos de dubtós cobrament en concepte de tributs i altres ingressos de dret 
públic, capítols 1, 2 i 3: dades comparatives dels cinquanta-tres ajuntaments 


Número fix (a) / Ajuntament 


Saldos 
pendents de 
cobrament el 


31.12.2011 


Estimació 
efectuada per 


l’ajuntament 
(b) 


Càlculs efectuats per la Sindicatura referits al 31.12.2011 


Mitjana de l’ajuntament Mitjana dels 53 ajuntaments 


Estimació 


Diferència estimació 
(Ajuntament – Sindicatura) 


Estimació 


Diferència estimació 
(Ajuntament – Sindicatura) 


Import % Import % 


1 Girona 


Cap. 1 a 3, excepte multes 
Multes de circulació 


24.335.210,31 
4.136.104,94 


5.150.064,10 
2.032.836,16 


12.390.279,94 
2.434.436,63 


(7.240.215,84) 
(401.600,47) 


(58,43) 
(16,50) 


11.724.113,53 
2.474.251,77 


(6.574.049,43) 
(441.415,61) 


(56,07) 
(17,84) 


Total capítols 1, 2 i 3 28.471.315,25 7.182.900,26 14.824.716,57 (7.641.816,31) (51,55) 14.198.365,29 (7.015.465,03) (49,41) 


2 Cornellà de Llobregat 


Cap. 1 a 3, excepte multes 
Multes de circulació 


9.080.335,38 
0,00 


1.392.007,12 
0,00 


2.340.898,73 
0,00 


(948.891,61) 
0,00 


(40,54) 
-


2.667.759,90 
0,00 


(1.275.752,78) 
0,00 


(47,82) 
-


Total capítols 1, 2 i 3 9.080.335,38 1.392.007,12 2.340.898,73 (948.891,61) (40,54) 2.667.759,90 (1.275.752,78) (47,82) 


3 Sant Cugat del Vallès 


Cap. 1 a 3, excepte multes 
Multes de circulació 


15.407.226,72 
0,00 


3.500.000,00 
0,00 


5.086.719,86 
0,00 


(1.586.719,86) 
0,00 


(31,19) 
-


5.791.733,81 
0,00 


(2.291.733,81) 
0,00 


(39,57) 
-


Total capítols 1, 2 i 3 15.407.226,72 3.500.000,00 5.086.719,86 (1.586.719,86) (31,19) 5.791.733,81 (2.291.733,81) (39,57) 


4 Sant Boi de Llobregat 


Cap. 1 a 3, excepte multes 
Multes de circulació 


8.957.797,64 
3.544.363,69 


4.927.486,17 
2.467.361,37 


2.958.468,02 
2.185.491,59 


1.969.018,15 
281.869,78 


66,56 
12,90 


3.123.178,41 
2.250.048,50 


1.804.307,76 
217.312,87 


57,77 
9,66 


Total capítols 1, 2 i 3 12.502.161,33 7.394.847,54 5.143.959,60 2.250.887,94 43,76 5.373.226,91 2.021.620,63 37,62 


5 Manresa 


Cap. 1 a 3, excepte multes 
Multes de circulació 


13.821.391,26 
785.965,63 


3.743.079,89 
186.503,75 


4.895.640,58 
421.368,96 


(1.152.560,69) 
(234.865,21) 


(23,54) 
(55,74) 


4.860.679,15 
499.293,55 


(1.117.599,26) 
(312.789,80) 


(22,99) 
(62,65) 


Total capítols 1, 2 i 3 14.607.356,89 3.929.583,64 5.317.009,54 (1.387.425,90) (26,09) 5.359.972,70 (1.430.389,06) (26,69) 


6 Rubí 


Cap. 1 a 3, excepte multes 
Multes de circulació 


19.588.254,46 
1.832.431,88 


5.673.498,14 
381.987,09 


8.492.742,81 
1.260.280,99 


(2.819.244,67) 
(878.293,90) 


(33,20) 
(69,69) 


7.998.448,76 
1.118.737,66 


(2.324.950,62) 
(736.750,57) 


(29,07) 
(65,86) 


Total capítols 1, 2 i 3 21.420.686,34 6.055.485,23 9.753.023,80 (3.697.538,57) (37,91) 9.117.186,42 (3.061.701,19) (33,58) 


7 Vilanova i la Geltrú 


Cap. 1 a 3, excepte multes 
Multes de circulació 


18.922.014,22 
4.793.532,08 


1.242.296,26 
757.703,74 


11.332.348,67 
3.096.738,53 


(10.090.052,41) 
(2.339.034,79) 


(89,04) 
(75,53) 


10.224.122,28 
3.121.056,54 


(8.981.826,02) 
(2.363.352,80) 


(87,85) 
(75,72) 


Total capítols 1, 2 i 3 23.715.546,30 2.000.000,00 14.429.087,20 (12.429.087,20) (86,14) 13.345.178,82 (11.345.178,82) (85,01) 


8 Viladecans 


Cap. 1 a 3, excepte multes 
Multes de circulació 


10.783.296,49 
148.892,91 


5.120.000,00 
0,00 


4.275.371,64 
62.341,61 


844.628,36 
(62.341,61) 


19,76 
(100,00) 


4.119.499,78 
93.228,41 


1.000.500,22 
(93.228,41) 


24,29 
(100,00) 


Total capítols 1, 2 i 3 10.932.189,40 5.120.000,00 4.337.713,25 782.286,75 18,03 4.212.728,19 907.271,81 21,54 


9 El Prat de Llobregat 


Cap. 1 a 3, excepte multes 
Multes de circulació 


9.559.232,53 
1.750.428,08 


2.466.904,06 
983.208,29 


3.882.242,80 
1.162.854,98 


(1.415.338,74) 
(179.646,69) 


(36,46) 
(15,45) 


3.886.892,51 
1.151.434,96 


(1.419.988,45) 
(168.226,67) 


(36,53) 
(14,61) 


Total capítols 1, 2 i 3 11.309.660,61 3.450.112,35 5.045.097,78 (1.594.985,43) (31,61) 5.038.327,48 (1.588.215,13) (31,52) 


10 Castelldefels 


Cap. 1 a 3, excepte multes 
Multes de circulació 


9.373.594,43 
2.231.035,95 


2.176.518,66 
2.012.424,17 


2.554.437,30 
1.584.841,09 


(377.918,64) 
427.583,08 


(14,79) 
26,98 


3.125.038,19 
1.444.101,84 


(948.519,53) 
568.322,33 


(30,35) 
39,35 


Total capítols 1, 2 i 3 11.604.630,38 4.188.942,83 4.139.278,38 49.664,45 1,20 4.569.140,03 (380.197,20) (8,32) 


11 Granollers 


Cap. 1 a 3, excepte multes 
Multes de circulació 


10.848.121,10 
2.924.882,22 


3.754.875,11 
2.525.555,80 


4.898.385,20 
2.271.617,75 


(1.143.510,09) 
253.938,05 


(23,34) 
11,18 


4.793.063,48 
2.102.272,06 


(1.038.188,37) 
423.283,74 


(21,66) 
20,13 


Total capítols 1, 2 i 3 13.773.003,32 6.280.430,91 7.170.002,96 (889.572,05) (12,41) 6.895.335,53 (614.904,62) (8,92) 


12 Cerdanyola del Vallès 


Cap. 1 a 3, excepte multes 
Multes de circulació 


12.793.821,79 
1.360.233,28 


7.052.291,70 
240.556,54 


8.382.771,79 
927.243,81 


(1.330.480,09) 
(686.687,27) 


(15,87) 
(74,06) 


7.395.276,37 
852.087,11 


(342.984,67) 
(611.530,57) 


(4,64) 
(71,77) 


Total capítols 1, 2 i 3 14.154.055,07 7.292.848,24 9.310.015,60 (2.017.167,36) (21,67) 8.247.363,49 (954.515,25) (11,57) 


13 Mollet del Vallès 
Cap. 1 a 3, excepte multes 
Multes de circulació 


16.941.454,62 
3.582.619,71 


(812.336,86) 
1.345.865,04 


7.845.769,98 
2.979.170,95 


(8.658.106,84) 
(1.633.305,91) 


(110,35) 
(54,82) 


5.775.489,75 
2.463.092,38 


(6.587.826,61) 
(1.117.227,34) 


(114,07) 
(45,36) 


Total capítols 1, 2 i 3 20.524.074,33 533.528,18 10.824.940,92 (10.291.412,74) (95,07) 8.238.582,13 (7.705.053,95) (93,52) 


14 Esplugues de Llobregat 


Cap. 1 a 3, excepte multes 
Multes de circulació 


7.151.921,83 
0,00 


1.953.216,20 
0,00 


3.020.087,49 
0,00 


(1.066.871,29) 
0,00 


(35,33) 
-


3.190.530,78 
0,00 


(1.237.314,58) 
0,00 


(38,78) 
-


Total capítols 1, 2 i 3 7.151.921,83 1.953.216,20 3.020.087,49 (1.066.871,29) (35,33) 3.190.530,78 (1.237.314,58) (38,78) 


15 Gavà 


Cap. 1 a 3, excepte multes 
Multes de circulació 


7.581.130,22 
1.188.205,42 


2.389.927,13 
494.657,71 


2.653.443,13 
784.976,61 


(263.516,00) 
(290.318,90) 


(9,93) 
(36,98) 


2.794.409,12 
727.198,14 


(404.481,99) 
(232.540,43) 


(14,47) 
(31,98) 


Total capítols 1, 2 i 3 8.769.335,64 2.884.584,84 3.438.419,74 (553.834,90) (16,11) 3.521.607,25 (637.022,41) (18,09) 
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Número fix (a) / Ajuntament 


Saldos 
pendents de 
cobrament el 


31.12.2011 


Estimació 
efectuada per 


l’ajuntament 
(b) 


Càlculs efectuats per la Sindicatura referits al 31.12.2011 


Mitjana de l’ajuntament Mitjana dels 53 ajuntaments 


Estimació 


Diferència estimació 
(Ajuntament – Sindicatura) 


Estimació 


Diferència estimació 
(Ajuntament – Sindicatura) 


Import % Import % 


16 Figueres 


Cap. 1 a 3, excepte multes 


Multes de circulació 


14.166.497,13 


0,00 


1.451.814,91 


0,00 


6.764.872,77 


0,00 


(5.313.057,86) 


0,00 


(78,54) 


-


5.970.132,90 


0,00 


(4.518.317,99) 


0,00 


(75,68) 


-


Total capítols 1, 2 i 3 14.166.497,13 1.451.814,91 6.764.872,77 (5.313.057,86) (78,54) 5.970.132,90 (4.518.317,99) (75,68) 


17 Sant Feliu de Llobregat 


Cap. 1 a 3, excepte multes 


Multes de circulació 


3.327.529,61 


0,00 


1.112.729,37 


0,00 


956.779,76 


0,00 


155.949,61 


0,00 


16,30 


-


1.144.895,36 


0,00 


(32.165,99) 


0,00 


(2,81) 


-


Total capítols 1, 2 i 3 3.327.529,61 1.112.729,37 956.779,76 155.949,61 16,30 1.144.895,36 (32.165,99) (2,81) 


18 Vic 


Cap. 1 a 3, excepte multes 


Multes de circulació 


8.148.277,35 


0,00 


648.466,88 


0,00 


3.108.722,99 


0,00 


(2.460.256,11) 


0,00 


(79,14) 


-


2.753.998,50 


0,00 


(2.105.531,62) 


0,00 


(76,45) 


-


Total capítols 1, 2 i 3 8.148.277,35 648.466,88 3.108.722,99 (2.460.256,11) (79,14) 2.753.998,50 (2.105.531,62) (76,45) 


19 Lloret de Mar 


Cap. 1 a 3, excepte multes 


Multes de circulació 


13.373.334,25 


598.980,12 


860.585,40 


107.526,08 


6.145.672,03 


405.999,08 


(5.285.086,63) 


(298.473,00) 


(86,00) 


(73,52) 


5.596.723,19 


412.184,86 


(4.736.137,79) 


(304.658,78) 


(84,62) 


(73,91) 


Total capítols 1, 2 i 3 13.972.314,37 968.111,48 6.551.671,11 (5.583.559,63) (85,22) 6.008.908,06 (5.040.796,58) (83,89) 


20 Blanes 


Cap. 1 a 3, excepte multes 


Multes de circulació 


9.878.986,19 


0,00 


2.262.765,54 


0,00 


4.217.383,40 


0,00 


(1.954.617,86) 


0,00 


(46,35) 


-


4.064.313,47 


0,00 


(1.801.547,93) 


0,00 


(44,33) 


-


Total capítols 1, 2 i 3 9.878.986,19 2.262.765,54 4.217.383,40 (1.954.617,86) (46,35) 4.064.313,47 (1.801.547,93) (44,33) 


21 Igualada 


Cap. 1 a 3, excepte multes 


Multes de circulació 


5.082.211,51 


1.475.528,43 


413.798,47 


55.115,19 


1.946.791,57 


961.045,95 


(1.532.993,10) 


(905.930,76) 


(78,74) 


(94,27) 


1.979.589,30 


896.202,26 


(1.565.790,83) 


(841.087,07) 


(79,10) 


(93,85) 


Total capítols 1, 2 i 3 6.557.739,94 468.913,66 2.907.837,51 (2.438.923,85) (83,87) 2.875.791,56 (2.406.877,90) (83,69) 


22 Vilafranca del Penedès 


Cap. 1 a 3, excepte multes 
Multes de circulació 


5.009.494,09 
0,00 


1.203.641,74 
0,00 


1.753.055,83 
0,00 


(549.414,09) 
0,00 


(31,34) 
-


2.127.086,57 
0,00 


(923.444,83) 
0,00 


(43,41) 
-


Total capítols 1, 2 i 3 5.009.494,09 1.203.641,74 1.753.055,83 (549.414,09) (31,34) 2.127.086,57 (923.444,83) (43,41) 


23 Ripollet 


Cap. 1 a 3, excepte multes 


Multes de circulació 


4.187.313,93 


1.567.616,69 


412.037,98 


636.471,44 


1.242.349,88 


1.339.530,65 


(830.311,90) 


(703.059,21) 


(66,83) 


(52,49) 


1.409.815,32 


1.092.755,64 


(997.777,34) 


(456.284,20) 


(70,77) 


(41,76) 


Total capítols 1, 2 i 3 5.754.930,62 1.048.509,42 2.581.880,53 (1.533.371,11) (59,39) 2.502.570,95 (1.454.061,53) (58,10) 


24 El Vendrell 


Cap. 1 a 3, excepte multes 
Multes de circulació 


24.175.265,10 
542.623,91 


1.856.771,45 
159.062,43 


13.174.560,07 
346.084,17 


(11.317.788,62) 
(187.021,74) 


(85,91) 
(54,04) 


10.258.365,85 
384.936,00 


(8.401.594,40) 
(225.873,57) 


(81,90) 
(58,68) 


Total capítols 1, 2 i 3 24.717.889,01 2.015.833,88 13.520.644,24 (11.504.810,36) (85,09) 10.643.301,86 (8.627.467,98) (81,06) 


25 Tortosa 


Cap. 1 a 3, excepte multes 


Multes de circulació 


6.884.600,57 


334.987,83 


2.991.634,15 


321.849,63 


4.099.859,31 


210.574,35 


(1.108.225,16) 


111.275,28 


(27,03) 


52,84 


3.533.927,82 


227.006,91 


(542.293,67) 


94.842,72 


(15,35) 


41,78 


Total capítols 1, 2 i 3 7.219.588,40 3.313.483,78 4.310.433,65 (996.949,87) (23,13) 3.760.934,73 (447.450,95) (11,90) 


26 Montcada i Reixac 


Cap. 1 a 3, excepte multes 
Multes de circulació 


12.074.817,52 
488.016,34 


2.771.248,68 
44.254,64 


5.459.432,91 
309.371,87 


(2.688.184,23) 
(265.117,23) 


(49,24) 
(85,70) 


4.794.651,32 
285.952,93 


(2.023.402,64) 
(241.698,29) 


(42,20) 
(84,52) 


Total capítols 1, 2 i 3 12.562.833,86 2.815.503,32 5.768.804,78 (2.953.301,46) (51,19) 5.080.604,25 (2.265.100,93) (44,58) 


27 Sant Adrià de Besòs 


Cap. 1 a 3, excepte multes 


Multes de circulació 


4.572.282,47 


0,00 


1.230.360,61 


0,00 


1.522.182,09 


0,00 


(291.821,48) 


0,00 


(19,17) 


-


1.627.008,13 


0,00 


(396.647,52) 


0,00 


(24,38) 


-


Total capítols 1, 2 i 3 4.572.282,47 1.230.360,61 1.522.182,09 (291.821,48) (19,17) 1.627.008,13 (396.647,52) (24,38) 


28 Olot 


Cap. 1 a 3, excepte multes 


Multes de circulació 


3.380.654,45 


90.566,94 


1.284.021,68 


3.070,86 


866.310,99 


24.315,15 


417.710,69 


(21.244,29) 


48,22 


(87,37) 


1.064.483,10 


49.310,66 


219.538,58 


(46.239,80) 


20,62 


(93,77) 


Total capítols 1, 2 i 3 3.471.221,39 1.287.092,54 890.626,14 396.466,40 44,52 1.113.793,76 173.298,78 15,56 


29 Cambrils 


Cap. 1 a 3, excepte multes 


Multes de circulació 


7.772.096,03 


507.183,58 


2.617.655,90 


244.945,66 


3.210.685,83 


364.682,36 


(593.029,93) 


(119.736,70) 


(18,47) 


(32,83) 


3.354.680,29 


369.954,21 


(737.024,39) 


(125.008,55) 


(21,97) 


(33,79) 


Total capítols 1, 2 i 3 8.279.279,61 2.862.601,56 3.575.368,20 (712.766,64) (19,94) 3.724.634,51 (862.032,95) (23,14) 


30 Sant Joan Despí 


Cap. 1 a 3, excepte multes 


Multes de circulació 


2.540.028,47 


0,00 


527.909,53 


0,00 


579.943,99 


0,00 


(52.034,46) 


0,00 


(8,97) 


-


755.581,52 


0,00 


(227.671,99) 


0,00 


(30,13) 


-


Total capítols 1, 2 i 3 2.540.028,47 527.909,53 579.943,99 (52.034,46) (8,97) 755.581,52 (227.671,99) (30,13) 
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Número fix (a) / Ajuntament 


Saldos 
pendents de 
cobrament el 


31.12.2011 


Estimació 
efectuada per 


l’ajuntament 
(b) 


Càlculs efectuats per la Sindicatura referits al 31.12.2011 


Mitjana de l’ajuntament Mitjana dels 53 ajuntaments 


Estimació 


Diferència estimació 
(Ajuntament – Sindicatura) 


Estimació 


Diferència estimació 
(Ajuntament – Sindicatura) 


Import % Import % 


31 Barberà del Vallès 


Cap. 1 a 3, excepte multes 


Multes de circulació 


5.542.336,79 


0,00 


1.546.468,93 


0,00 


1.958.127,72 


0,00 


(411.658,79) 


0,00 


(21,02) 


-


2.113.610,79 


0,00 


(567.141,86) 


0,00 


(26,83) 


-


Total capítols 1, 2 i 3 5.542.336,79 1.546.468,93 1.958.127,72 (411.658,79) (21,02) 2.113.610,79 (567.141,86) (26,83) 


32 Salt 


Cap. 1 a 3, excepte multes 


Multes de circulació 


6.502.496,22 


0,00 


3.574.398,02 


0,00 


3.071.908,78 


0,00 


502.489,24 


0,00 


16,36 


-


2.846.332,48 


0,00 


728.065,54 


0,00 


25,58 


-


Total capítols 1, 2 i 3 6.502.496,22 3.574.398,02 3.071.908,78 502.489,24 16,36 2.846.332,48 728.065,54 25,58 


33 Sant Pere de Ribes 


Cap. 1 a 3, excepte multes 


Multes de circulació 


7.059.874,34 


772.012,56 


5.650.251,00 


750.394,62 


4.756.812,36 


469.951,55 


893.438,64 


280.443,07 


18,78 


59,67 


4.324.513,97 


472.567,95 


1.325.737,03 


277.826,67 


30,66 


58,79 


Total capítols 1, 2 i 3 7.831.886,90 6.400.645,62 5.226.763,91 1.173.881,71 22,46 4.797.081,92 1.603.563,70 33,43 


34 Sitges 


Cap. 1 a 3, excepte multes 


Multes de circulació 


9.164.539,52 


0,00 


2.544.682,96 


0,00 


3.807.319,38 


0,00 


(1.262.636,42) 


0,00 


(33,16) 


-


3.359.477,98 


0,00 


(814.795,02) 


0,00 


(24,25) 


-


Total capítols 1, 2 i 3 9.164.539,52 2.544.682,96 3.807.319,38 (1.262.636,42) (33,16) 3.359.477,98 (814.795,02) (24,25) 


35 Premià de Mar 


Cap. 1 a 3, excepte multes 


Multes de circulació 


2.281.897,14 


994.219,10 


528.459,86 


158.989,52 


878.429,74 


666.001,50 


(349.969,88) 


(507.011,98) 


(39,84) 


(76,13) 


931.294,93 


608.835,82 


(402.835,07) 


(449.846,30) 


(43,26) 


(73,89) 


Total capítols 1, 2 i 3 3.276.116,24 687.449,38 1.544.431,24 (856.981,86) (55,49) 1.540.130,75 (852.681,37) (55,36) 


36 Sant Vicenç dels Horts 


Cap. 1 a 3, excepte multes 


Multes de circulació 


3.435.140,80 


557.648,15 


705.700,71 


102.161,91 


974.661,99 


386.230,36 


(268.961,28) 


(284.068,45) 


(27,60) 


(73,55) 


1.121.755,58 


356.737,12 


(416.054,87) 


(254.575,21) 


(37,09) 


(71,36) 


Total capítols 1, 2 i 3 3.992.788,95 807.862,62 1.360.892,35 (553.029,73) (40,64) 1.478.492,70 (670.630,08) (45,36) 


37 Martorell 


Cap. 1 a 3, excepte multes 
Multes de circulació 


5.052.446,74 
106.444,67 


193.547,97 
3.575,29 


1.973.411,38 
48.635,42 


(1.779.863,41) 
(45.060,13) 


(90,19) 
(92,65) 


2.009.750,42 
67.061,71 


(1.816.202,45) 
(63.486,42) 


(90,37) 
(94,67) 


Total capítols 1, 2 i 3 5.158.891,41 197.123,26 2.022.046,80 (1.824.923,54) (90,25) 2.076.812,13 (1.879.688,87) (90,51) 


38 Sant Andreu de la Barca 


Cap. 1 a 3, excepte multes 


Multes de circulació 


2.744.915,43 


350.597,37 


337.726,96 


64.570,35 


977.436,14 


232.436,77 


(639.709,18) 


(167.866,42) 


(65,45) 


(72,22) 


1.022.203,28 


224.136,27 


(684.476,32) 


(159.565,92) 


(66,96) 


(71,19) 


Total capítols 1, 2 i 3 3.095.512,80 402.297,31 1.209.872,91 (807.575,60) (66,75) 1.246.339,55 (844.042,24) (67,72) 


39 Salou 


Cap. 1 a 3, excepte multes 
Multes de circulació 


10.433.528,69 
1.032.080,51 


5.123.833,17 
741.141,05 


6.546.174,65 
894.271,28 


(1.422.341,48) 
(153.130,23) 


(21,73) 
(17,12) 


5.744.623,94 
828.688,22 


(620.790,77) 
(87.547,17) 


(10,81) 
(10,56) 


Total capítols 1, 2 i 3 11.465.609,20 5.864.974,22 7.440.445,94 (1.575.471,72) (21,17) 6.573.312,16 (708.337,94) (10,78) 


40 Pineda de Mar 


Cap. 1 a 3, excepte multes 


Multes de circulació 


4.300.322,15 


653.530,17 


1.706.689,34 


516.910,22 


1.029.248,94 


459.288,30 


677.440,40 


57.621,92 


65,82 


12,55 


1.383.616,70 


420.645,48 


323.072,64 


96.264,74 


23,35 


22,89 


Total capítols 1, 2 i 3 4.953.852,32 2.223.599,56 1.488.537,24 735.062,32 49,38 1.804.262,17 419.337,39 23,24 


41 Sta. Perpètua de Mogoda 


Cap. 1 a 3, excepte multes 
Multes de circulació 


7.436.045,14 
0,00 


2.264.098,47 
0,00 


2.661.201,35 
0,00 


(397.102,88) 
0,00 


(14,92) 
-


2.655.579,14 
0,00 


(391.480,67) 
0,00 


(14,74) 
-


Total capítols 1, 2 i 3 7.436.045,14 2.264.098,47 2.661.201,35 (397.102,88) (14,92) 2.655.579,14 (391.480,67) (14,74) 


42 Valls 


Cap. 1 a 3, excepte multes 


Multes de circulació 


5.964.499,70 


710.928,54 


2.548.987,81 


192.241,60 


3.136.818,56 


444.327,62 


(587.830,75) 


(252.086,02) 


(18,74) 


(56,73) 


2.938.299,01 


464.263,86 


(389.311,20) 


(272.022,26) 


(13,25) 


(58,59) 


Total capítols 1, 2 i 3 6.675.428,24 2.741.229,41 3.581.146,18 (839.916,77) (23,45) 3.402.562,87 (661.333,46) (19,44) 


43 Calafell 


Cap. 1 a 3, excepte multes 


Multes de circulació 


12.318.568,01 


734.215,91 


3.298.358,45 


660.794,32 


4.798.229,38 


537.375,24 


(1.499.870,93) 


123.419,08 


(31,26) 


22,97 


4.460.078,93 


542.468,27 


(1.161.720,48) 


118.326,05 


(26,05) 


21,81 


Total capítols 1, 2 i 3 13.052.783,92 3.959.152,77 5.335.604,63 (1.376.451,86) (25,80) 5.002.547,20 (1.043.394,43) (20,86) 


44 Molins de Rei 


Cap. 1 a 3, excepte multes 


Multes de circulació 


6.085.048,17 


547.317,84 


2.037.046,42 


492.586,06 


3.033.960,99 


334.382,86 


(996.914,57) 


158.203,20 


(32,86) 


47,31 


2.802.802,23 


347.128,50 


(765.755,81) 


145.457,56 


(27,32) 


41,90 


Total capítols 1, 2 i 3 6.632.366,01 2.529.632,48 3.368.343,85 (838.711,37) (24,90) 3.149.930,73 (620.298,25) (19,69) 


45 Olesa de Montserrat 


Cap. 1 a 3, excepte multes 


Multes de circulació 


4.028.625,16 


547.400,63 


1.408.322,63 


495.270,05 


1.486.377,51 


369.864,92 


(78.054,88) 


125.405,13 


(5,25) 


33,91 


1.516.958,80 


342.190,54 


(108.636,17) 


153.079,51 


(7,16) 


44,74 


Total capítols 1, 2 i 3 4.576.025,79 1.903.592,68 1.856.242,43 47.350,25 2,55 1.859.149,34 44.443,34 2,39 
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Número fix (a) / Ajuntament 


Saldos 
pendents de 
cobrament el 


31.12.2011 


Estimació 
efectuada per 


l’ajuntament 
(b) 


Càlculs efectuats per la Sindicatura referits al 31.12.2011 


Mitjana de l’ajuntament Mitjana dels 53 ajuntaments 


Estimació 


Diferència estimació 
(Ajuntament – Sindicatura) 


Estimació 


Diferència estimació 
(Ajuntament – Sindicatura) 


Import % Import % 


46 Castellar del Vallès 


Cap. 1 a 3, excepte multes 


Multes de circulació 


5.156.458,10 


618.279,30 


688.535,29 


23.874,96 


2.256.004,87 


341.100,40 


(1.567.469,58) 


(317.225,44) 


(69,48) 


(93,00) 


2.186.027,44 


391.068,43 


(1.497.492,15) 


(367.193,47) 


(68,50) 


(93,89) 


Total capítols 1, 2 i 3 5.774.737,40 712.410,25 2.597.105,27 (1.884.695,02) (72,57) 2.577.095,87 (1.864.685,62) (72,36) 


47 Palafrugell 


Cap. 1 a 3, excepte multes 


Multes de circulació 


5.847.520,72 


0,00 


2.751.858,14 


0,00 


1.931.514,17 


0,00 


820.343,97 


0,00 


42,47 


-


2.136.154,49 


0,00 


615.703,65 


0,00 


28,82 


-


Total capítols 1, 2 i 3 5.847.520,72 2.751.858,14 1.931.514,17 820.343,97 42,47 2.136.154,49 615.703,65 28,82 


48 El Masnou 


Cap. 1 a 3, excepte multes 


Multes de circulació 


3.817.966,92 


0,00 


1.753.839,61 


0,00 


2.248.828,67 


0,00 


(494.989,06) 


0,00 


(22,01) 


-


2.103.455,89 


0,00 


(349.616,28) 


0,00 


(16,62) 


-


Total capítols 1, 2 i 3 3.817.966,92 1.753.839,61 2.248.828,67 (494.989,06) (22,01) 2.103.455,89 (349.616,28) (16,62) 


49 Esparreguera 


Cap. 1 a 3, excepte multes 


Multes de circulació 


3.163.089,09 


500.190,79 


661.127,05 


116.339,60 


982.780,12 


328.018,41 


(321.653,07) 


(211.678,81) 


(32,73) 


(64,53) 


1.079.322,21 


324.641,71 


(418.195,16) 


(208.302,11) 


(38,75) 


(64,16) 


Total capítols 1, 2 i 3 3.663.279,88 777.466,65 1.310.798,53 (533.331,88) (40,69) 1.403.963,92 (626.497,27) (44,62) 


50 Vila-seca 


Cap. 1 a 3, excepte multes 


Multes de circulació 


4.891.389,39 


214.921,58 


3.630.443,57 


181.269,51 


2.209.704,08 


143.176,88 


1.420.739,49 


38.092,63 


64,30 


26,61 


2.064.726,30 


150.584,84 


1.565.717,27 


30.684,67 


75,83 


20,38 


Total capítols 1, 2 i 3 5.106.310,97 3.811.713,08 2.352.880,96 1.458.832,12 62,00 2.215.311,13 1.596.401,95 72,06 


51 Sant Feliu de Guíxols 


Cap. 1 a 3, excepte multes 


Multes de circulació 


7.042.909,98 


212.000,91 


4.112.091,13 


212.000,91 


3.843.721,76 


95.360,04 


268.369,37 


116.640,87 


6,98 


122,32 


3.479.077,66 


127.999,54 


633.013,47 


84.001,37 


18,19 


65,63 


Total capítols 1, 2 i 3 7.254.910,89 4.324.092,04 3.939.081,79 385.010,25 9,77 3.607.077,19 717.014,85 19,88 


52 Amposta 


Cap. 1 a 3, excepte multes 


Multes de circulació 


7.770.163,73 


362.213,12 


2.508.659,85 


362.213,12 


3.101.529,43 


263.236,85 


(592.869,58) 


98.976,27 


(19,12) 


37,60 


2.688.508,07 


273.818,44 


(179.848,22) 


88.394,68 


(6,69) 


32,28 


Total capítols 1, 2 i 3 8.132.376,85 2.870.872,97 3.364.766,28 (493.893,31) (14,68) 2.962.326,51 (91.453,54) (3,09) 


53 Manlleu 


Cap. 1 a 3, excepte multes 


Multes de circulació 


1.965.230,54 


244.266,30 


434.777,18 


220.600,10 


533.200,64 


162.326,32 


(98.423,46) 


58.273,78 


(18,46) 


35,90 


646.683,74 


156.560,87 


(211.906,56) 


64.039,23 


(32,77) 


40,90 


Total capítols 1, 2 i 3 2.209.496,84 655.377,28 695.526,96 (40.149,68) (5,77) 803.244,61 (147.867,33) (18,41) 


Imports en euros.

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pels ajuntaments. 

Notes:

(a) Número fix que es mostra en els diferents quadres d’aquest informe per poder identificar cada ajuntament. 
(b) Inclou tota mena d’estimació realitzada per l’ajuntament referida als saldos dels capítols 1, 2 i 3 (a un tant alçat, individualitzada i, si s’escau, 


genèrica). 


5. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 


De conformitat amb la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes, el 
projecte d’aquest informe de fiscalització va ser tramès, el dia 11 de juliol del 2014, als 
cinquanta-tres ajuntaments analitzats perquè presentessin al·legacions. 


Els ajuntaments de Cornellà de Llobregat, el Prat de Llobregat, Premià de Mar, Calafell i el 
Masnou van presentar les al·legacions que es reprodueixen a continuació. 
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La resposta de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, tramesa a través del portal Eacat 
amb registre d’entrada número E/001337-2014, del 28 de juliol del 2014, una vegada 
conegut el projecte d’informe, és la següent: 


Ajuntament de Cornellà de Llobregat 


Al·legacions a un projecte d’informe 


Codi del projecte d’informe: 11/2013-E 

Data de recepció del projecte d’informe: 11/7/2014 



De conformitat amb el que preveu l’article 39.3 del Reglament de règim interior de la 
Sindicatura, del 26 de novembre del 2012, us formulo al·legacions al projecte d’in
forme 11/2013-E, “Saldos de dubtós cobrament, al 31 de desembre del 2011, en 
municipis d’entre 20.000 i 100.000 habitants”. 


Aquestes al·legacions són les que es contenen a l’informe 08/089/2014, de l’inter
ventor general, que us adjunto com annex. 


Antonio Balmón Arévalo

Alcalde



INFORME D’INTERVENCIÓ NÚM. 08/089/2014 


ASSUMPTE: Al·legacions projecte d’informe de la Sindicatura de Comptes, 
11/2013-E, “Saldos de dubtós cobrament. Al 31 de desembre del 2011, en municipis 
d’entre 20.000 i 100.000 habitants”. 


INFORME: De conformitat amb el que preveu l’article 39.3 del Reglament de règim 
interior de la Sindicatura, del 26 de novembre de 2012, i amb la comunicació del 
Síndic de 11 de juliol de 2014 (RGE núm. 21805 d’11 de juliol de 2014), es formulen 
les següents al·legacions dins del termini concedit que finalitza el 29 de juliol de 
2014, en la meva qualitat de persona responsable de la tramesa de la circularització i 
d’emplenar els formularis relatius a aquest informe: 


Primer.- Objecte i finalitat 


Sense que això suposi una crítica al projecte d’informe, considero que hauria estat 
clarificador que en l’exposició de l’objecte i finalitat d’aquest informe, s’hagués definit el 
concepte de “Saldos de dubtós cobrament” que figura a l’Estat del Romanent de Treso
reria, doncs resulta determinant a l’hora d’avaluar els criteris emprats pels ajuntaments 
analitzats i extreure conclusions sobre la seva adequada quantificació en el futur. 


L’article 191.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), 
determina que el càlcul del romanent de tresoreria s’haurà de fer minorant els drets 
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de cobrament de difícil o impossible recaptació. En iguals termes s’expressa l’article 
103 del RD 500/1990 i la regla 83.3 de la Instrucció del model normal de comptabilitat 
local. L’apartat 4 d’aquesta regla concreta que aquest import serà el saldo del 
compte 490 “Provisions per a insolvències”. 


Les normes de valoració 9 i 12 contingudes a la cinquena part del PGC Pública 
adaptat a l’administració local, annex a la Instrucció del model normal de comptabi
litat local, determinen que les correccions valoratives relatives a drets a cobrar, cor
responen a les provisions que reflecteixin el risc d’insolvència. 


Finalment, i tot i que es tracta d’una disposició posterior a la que està referida la 
fiscalització de la Sindicatura de Comptes (2011), cal destacar que l’article segon de 
la Llei 27/2013, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local va introduir un 
nou article 193 bis al TRLRHL que estableix uns límits mínims en el càlcul dels drets 
de difícil o impossible recaptació. Segons va publicar el Ministeri d’Hisenda i Admi
nistracions Públiques a la Nota Explicativa de la Reforma Local, en la determinació de 
la base de càlcul (tots els drets pendents de pagament) d’aquests drets de difícil o 
impossible recaptació, s’havia de considerar la seva naturalesa, de tal manera que 
no s’havien d’incloure els drets que conceptualment no són de difícil o impossible 
recaptació, i en els que l’única incertesa és el moment en el que s’ha de produir la 
seva realització. En conseqüència, conclou, no s’han d’incloure, entre d’altres, els 
que corresponguin a obligacions reconegudes per altres administracions públiques, 
ni tampoc aquells sobre els quals existeix alguna garantia que es pugui executar en 
cas d’incompliment del deutor. 


De tot això es desprèn que el que a l’informe es denomina “Saldos de dubtós co
brament”, en realitat es correspon amb el que les disposicions citades anomenen 
“Drets de difícil o impossible recaptació”. És a dir, aquells que previsiblement no es 
cobraran mai o bé la seva recaptació es preveu raonablement dificultosa en el seu 
procediment i/o tardana en el temps. Entenc que aquesta ha de ser la interpretació 
sistemàtica, atès que del que es tracta és d’evitar sobrevalorar el romanent de tre
soreria per a despeses generals com a recurs per a finançar noves despeses, en la 
mesura que aquest està integrat en part per aquests drets, la impossibilitat o dificultat 
de cobrament dels quals pot comportar problemes de liquiditat per a atendre preci
sament aquestes noves despeses. 


No obstant això, a l’apartat 2.2. de l’informe la Sindicatura compara entre la quan
tificació d’aquests drets realitzada pels ajuntaments de l’estrat analitzat, i una esti
mació elaborada per ella aplicant el criteri de càlcul de complementarietat del grau 
de cobrament de cada un dels exercicis del període, en funció de l’antiguitat dels 
deutes (aquesta estimació es limita als capítols 1, 2 i 3 d’ingressos). El grau de 
cobrament és la proporció entre la recaptació de l’exercici i els drets reconeguts 
nets. Dit d’una altra manera, segons aquesta estimació de la Sindicatura, els drets de 
difícil o impossible recaptació equivalen al total del pendent de cobrament (a partir 
d’aquí es calcula la mitjana del període analitzat i s’aplica a l’exercici 2011). 


En la meva opinió, aquesta estimació a partir de la qual es compara amb els criteris 
emprats pels municipis, em sembla que no s’ajusta al concepte de drets de difícil o 
impossible recaptació al que abans m’he referit, ja que assimila tots els drets pen
dents de cobrament als drets que no es cobraran mai o que ho faran de forma molt 
dilatada en el temps. 
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Segon.- Ajornaments i fraccionaments 


A l’apartat 2.1.1. de l’informe, s’afirma que “Llevat de l’Ajuntament A22,[9] la resta dels 
ajuntaments no efectuen la imputació pressupostària d’acord amb el que s’ha 
exposat –comptabilització dels deutes ajornats o fraccionats pendents de cobrament 
d’acord amb la ICAL, segons la qual, quan s’atorga un ajornament o fraccionament 
d’un deute amb venciment posterior al de l’exercici de l’atorgament s’ha de compta
bilitzar l’anul·lació pressupostària del dret en qüestió per tal que la seva imputació 
pressupostària es faci en l’exercici que correspongui d’acord amb els nous ven
ciments, per tant, els imports no vençuts al tancament de l’exercici no s’han d’in
cloure en cap epígraf dels deutors de l’estat del romanent de tresoreria– sinó que 
mantenen els imports ajornats o fraccionats en el pressupost de l’exercici de la liqui
dació original, fet pel qual els drets pressupostaris pendents de cobrament inclouen 
indegudament els deutes no vençuts en el cas d’haver-n’hi”. 


En el cas de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, aquesta afirmació no és del tot 
exacta. Tal com vaig contestar en el formulari tramés a la Sindicatura. La compta
bilització dels ajornaments i fraccionaments, amb caràcter general durant el període 
analitzat, no s’ha realitzat d’acord amb la ICAL, per diverses raons: 


a) Perquè fins l’any 2013, l’ordenança fiscal general de gestió, recaptació i ins
pecció, no permetia l’ajornament superior a un any sense garantia.  


b) En conseqüència, hi havia molts pocs ajornaments amb venciments a l’exercici 
següent i d’escassa quantia relativa, i per aplicació del principi d’importància 
relativa es considerava que no resultava rellevant aquest tractament comptable 
dels ajornaments. 


c) L’aplicació informàtica del registre auxiliar de gestió d’ingressos, no facilitava la 
informació necessària per a la correcta aplicació d’aquest tractament comptable. 


d) No obstant tot això, quan s’han concedit ajornaments de quantia i terminis sig
nificatius, sí que s’ha seguit estrictament el tractament comptable de la ICAL per 
a aquests casos (en el període analitzat hi ha hagut només un cas amb aplicació 
als capítols analitzats – 1 a 3 – i un altre cas amb aplicació al capítol 6). 


Des de l’exercici 2013, sí que se segueix el tractament comptable regulat a la ICAL 
per als ajornaments amb venciments en exercicis diferents a l’actual, en tots els ca
sos, ja que l’ordenança fiscal general de gestió, recaptació i inspecció, va gene
ralitzar la possibilitat d’atorgar ajornaments per terminis superiors a un any, a més a 
més, la importància quantitativa dels ajornaments atorgats d’aquest mena (en nombre 
i en imports) a partir d’aquest exercici resulta prou significativa, i, finalment l’aplicació 
informàtica del registre auxiliar de gestió d’ingressos ja s’ha adaptat per a poder fer 
correctament el seguiment i control dels ajornaments i fraccionaments. 


Cornellà de Llobregat, 17 de juliol de 2014 


Joan Ramon Sagalés Guillamón 
Interventor General 


9. En el projecte d’informe, enviat per a al·legacions a cada ajuntament, tots els ajuntaments es van identifcar 
amb un codi (A1, A2, A3, etc.), per tal de mantenir la confidencialitat. (Nota de la Sindicatura) 
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La resposta de l’Ajuntament del Prat de Llobregat, tramesa a través del portal Eacat amb 
registre d’entrada número E/001303-2014, del 24 de juliol del 2014, una vegada conegut el 
projecte d’informe, és la següent: 


Ajuntament 

del Prat de Llobregat



SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA 

AV. LITORAL 12-14 

08005-BARCELONA 



Senyor, 


En resposta al vostre escrit de data 11 de juliol d’enguany, pel qual ens vau trametre 
el projecte d’informe 11/2013-E, Saldos de dubtós cobrament al 31 de desembre de 
2011, en municipis d’entre 20.000 i 100.000 habitants, us enviem, adjunt, l’escrit 
d’al·legacions formulat a l’efecte, en el termini concedit de quinze dies hàbils. 


Ben atentament, 


El Prat de Llobregat 


Rafael Duarte Molina, tinent d’alcalde del Àrea d’Alcaldia, Serveis Centrals i 
Economia, en funcions d’alcalde accidental de l’Ajuntament del Prat de Llobregat 
(Barcelona), 


EXPOSA 


Que havent estat notificat del projecte d’Informe 11/2013-E, Saldos de dubtós co
brament al 31 de desembre de 2011, en municipis d’entre 20.000 i 100.000 habitants, 
d’acord amb el que preveu la Llei 18/2010, de 7 de juny, de la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya, en el termini de quinze dies hàbils atorgats a l’efecte formula 
les següents 


AL·LEGACIONS 


ÚNICA.- S’assenyala en el projecte d’informe de la Sindicatura de Comptes que 
l’objecte del mateix ha estat la fiscalització dels criteris emprats pels ajuntaments dels 
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municipis de Catalunya amb una població d’entre 20.000 i 100.000 habitants, per 
determinar l’import consignat en l’epígraf Saldos de dubtós cobrament de l’Estat del 
romanent de tresoreria corresponent al 31 de desembre de 2011, amb la finalitat de 
comprovar que aquests criteris s’adeqüen al que s’estableix en la normativa, que són 
raonables i que la seva aplicació ha estat uniforme en el temps. 


Segons es reconeix en aquell projecte d’Informe, els criteris utilitzats per l’Ajun
tament del Prat de Llobregat per estimar els saldos de dubtós cobrament han estat 
aprovats per l’òrgan municipal competent, són els aplicats de forma uniforme en els 
últims anys i reuneixen els requisits de raonabilitat i correcció en la quantificació de 
l’estimació. En aquest sentit, en el referit projecte d’Informe no es formulen ob
servacions adreçades específicament a aquest Ajuntament que hagi d’introduir o 
esmenar. 


Tot i així, és interès d’aquesta part deixar constància de les consideracions que es 
formulen tot seguit: 


I. En primer lloc cal assenyalar que els criteris per determinar els drets de difícil o 
impossible recaptació han estat aprovats pel Ple municipal, com ja ha quedat apun
tat, i aplicats des de l’any 1999. Per tant, es tracta d’uns criteris que han estat uti
litzats de forma constant des d’aquella data i que, en particular, han tingut en 
compte com a concepte, l’antiguitat i l’import dels deutes i la naturalesa dels 
recursos. 


Així, s’han considerat drets de difícil recaptació els dels capítols d’ingressos I, II i III, 
als quals s’ha aplicat l’escalat següent en funció de la seva antiguitat, amb excepció 
dels casos d’especials característiques del dret o del deutor o de les garanties 
prestades: 


- Deutes amb antiguitat superior a 12 mesos: 27% 
- Deutes amb antiguitat superior a 24 mesos: 48% 
- Deutes amb antiguitat superior a 36 mesos: 72% 
- Deutes amb antiguitat superior a 48 mesos: 99% 


En el cas de les multes, s’han considerat de difícil cobrament el 90% de l’import de 
les multes pendents de cobrament amb antiguitat entre 12 i 48 mesos. Per a les 
multes d’antiguitat superior a 48 mesos, s’ha considerat el 99%. 


II. L’article 193 bis del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, 
introduït per l’article 2.ú de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració Local, estableix els límits mínims que hauran de 
respectar les entitats locals per calcular els saldos de dubtós cobrament en funció de 
l’antiguitat dels drets pendent de cobrament. 


La liquidació del pressupost municipal corresponent a l’exercici de 2013, d’acord 
amb els càlculs realitzats segons els criteris aplicats des de 1999, també compleix 
amb aquells límits mínims, donant-se per assabentat el Ple municipal d’aquesta cir
cumstància, en sessió ordinària celebrada el 5 de març de 2014. 
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III. Si tenim en compte la provisió realitzada per aquest Ajuntament i les estimacions 
realitzades per la Sindicatura de Comptes per saldos de dubtós cobrament, es pot 
constatar (quadre 19 del projecte d’Informe) que la diferència no és significativa i no 
desdibuixa la imatge fidel dels comptes de l’Ajuntament referits a l’any 2011. 


En efecte, la Sindicatura de Comptes fa tres estimacions diferents (veure quadre 19): 
segons el grau de morositat mitjà del període 2007-2011 de l’Ajuntament; segons l’es
calat establert per la Sindicatura l’any 1998; i segons l’escalat establert per la Sindi
catura l’any 2014. 


Tenint en compte que el romanent de tresoreria per a despeses generals resultant de 
les liquidacions dels darrers tres exercicis han estat de: 


Any 2011  27.908.049,46 € 


Any 2012  34.720.825,44 € 


Any 2013  45.795.520,88 € 


La diferència entre aquelles quantitats estimades per la Sindicatura i les estimades 
per l’Ajuntament serien les següents: 


a) 1.573.634,22 € segons el grau de morositat mitjà del període 2007-2011, el 
que representaria el 5,6% sobre el romanent de tresoreria per a despeses 
generals de l’any 2011. 


b) 368.828,44 € segons l’escalat establert per la Sindicatura l’any 1998, que 
representaria l’1,3% sobre el romanent de tresoreria per a despeses generals de 
l’any 2011. 


c) 802.892,89 € segons l’escalat establert per la Sindicatura l’any 2014, que 
representaria el 2,9% sobre el romanent de tresoreria per a despeses generals 
de l’any 2011. 


Si tinguéssim en compte la mitjana aritmètica d’aquestes tres estimacions realitzades 
per la Sindicatura de Comptes sobre el romanent de tresoreria per a despeses gene
rals, la diferència respecte a allò estimat per l’Ajuntament equivaldria a un 3,26%, 
cosa que permet sostenir que els càlculs realitzats per l’Ajuntament no desvirtuen la 
imatge fidel dels comptes municipals referits a l’any 2011. 


En virtut d’això, 


SOL·LICITO A LA SINDICATURA DE COMPTES que tingui per presentat aquest 
escrit en el tràmit d’al·legacions al projecte d’Informe 11/2013-E, Saldos de dubtós 
cobrament al 31 de desembre de 2011, en municipis d’entre 20.000 i 100.000 ha
bitants, i l’incorpori a l’expedient als efectes corresponents. 


El Prat de Llobregat 
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La resposta de l’Ajuntament de Premià de Mar, amb registre d’entrada a la Sindicatura de 
Comptes número 2480, del 22 de juliol del 2014, una vegada conegut el projecte d’informe, 
és la següent: 


Ajuntament de 
Premià de Mar Intervenció 


Sindicatura de Comptes de 
Catalunya 
Av. Litoral, 12-14 
08005 – BARCELONA 


Registre de Sortida:

Data: 18/07/2014

Núm.: 2014/4852

Ref.: MGS/Serveis Econòmics 

Assumpte: Al·legacions projecte d’informe 11/2013-, Saldos de dubtós cobrament.



En resposta al vostre escrit de data 11 de juliol mitjançant el que ens heu fet arribar el 
projecte d’informe 11/2013-E, Saldos de dubtós cobrament; us adjuntem sol·licitud 
amb les al·legacions relatives al mateix, per tal que introduïu les rectificacions opor
tunes d’acord amb el seu contingut. 


Atentament, 


L’interventor general municipal 


Premià de Mar, 18 de juliol de 2014 


IL·LTRE. SR. 


MIQUEL BUCH MOYA, Alcalde-President de l’Ajuntament de Premià de Mar (NIF 
P0817100A), actuant en el seu nom i representació en exercici de les facultats que li 
atorga l’article 53.1 k) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 


E X P O S A: 


Que en data 11 de juliol de 2014 ha estat notificat a aquest Ajuntament el projecte 
d’informe 11/2013-E, Saldos de dubtós cobrament, al 31 de desembre del 2011, en 
municipis d’entre 20.000 i 100.000 habitants, elaborat per la Sindicatura de Comptes 
de Catalunya d’acord amb el que preveu la Llei 18/2010, de 7 de juny, de la Sindi
catura de Comptes de Catalunya. 
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En la mateixa notificació s’atorga un termini de QUINZE DIES hàbils als efectes de 
presentació d’al·legacions, d’acord amb el que preveu l’article 39.3 del Reglament de 
règim interior de la Sindicatura de 26 de novembre de 2012.  


Dins del termini atorgat formula, en relació al projecte d’informe notificat, les següents 


A L · L E G A C I O N S 


PRELIMINAR.- l’Ajuntament de Premià de Mar, conscient de la necessitat d’ampliar la 
dotació per insolvències, va aprovar la seva liquidació de l’exercici 2012 amb una 
dotació per insolvències de 1.569.918,28€ front als 687.449,38€ de la liquidació 
2011. En terminis percentuals s’ha passat d’un 16,6% (sobre el total de drets reco
neguts pendents de tots el capítols del pressupost) a l’exercici 2011 a un 29,2% en el 
2012 i un 31,3% en el 2013. 


PRIMERA.- Relativa a l’apartat 2.1.1 Estimació referida als saldos provinents dels 
capítols 1, 2 i 3, tributs i altres ingressos. Al quadre 5, concepte identificat amb el codi 
A19.[10] 


Les quotes urbanístiques tenen la consideració d’ingressos afectats a la realització 
de una despesa i com a tal, aquesta entitat gestiona aquests ingressos mitjançant 
projectes de despeses d’acord amb la secció 7a i 8a del capítol II del Títol II de 
l’Ordre EHA/4041/20014, de 23 de novembre per la que s’aprova la Instrucció del 
model normal de comptabilitat local. 


A l’exercici 2011 l’entitat tenia unes desviacions de finançament acumulades que re
sultaven superiors als drets pendents de cobrament del mateix agent que la des
viació i per tant ja incorporades en l’apartat “Excés de finançament afectat del Ro
manent de tresoreria”. 


Si aquests drets per quotes d’urbanització els aprovisionem com a de dubtós co
brament, els estaríem deduint doblement del Romanent de tresoreria per a despeses 
generals, per a via de l’Excés de finançament afectat i per la via del Saldo de dubtós 
cobrament. 


És aquest el criteri que l’entitat va considerar com a raonable, reduir la quantitat de 
158.151,16€ del total d’aprovisionament del dubtós cobrament de l’exercici 2011. 


SEGONA.- Relativa a l’apartat 3.1. Observacions, subapartat 3) Raonabilitat dels 
criteris emprats per quantificar l’estimació. 


Aquesta al·legació es fonamenta en els mateixos arguments que l’anterior. 


10. En el projecte d’informe, enviat per a al·legacions a cada ajuntament, tots els ajuntaments es van identifcar 
amb un codi (A1, A2, A3, etc.), per tal de mantenir la confidencialitat. (Nota de la Sindicatura) 
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Per tot el que s’ha exposat, 


S O L · L I C I T O: Tingui per presentat aquest escrit, per formulades al·legacions en 
relació al projecte d’informe 11/2013-E, Saldos de dubtós cobrament, al 31 de 
desembre del 2011, en municipis d’entre 20.000 i 100.000 habitants, elaborat per la 
Sindicatura de Comptes de Catalunya d’acord amb el que preveu la Llei 18/2010, de 
7 de juny, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya i, a la vista del seu contingut, 
siguin rectificats els apartats 2.1.1 i 3.1 de l’informe introduint els extrems al·legats i 
justificats en aquest escrit.  


Premià de Mar, 17 de juliol de 2014 


L’alcalde 


IL·LTRE. SR. SÍNDIC PRESIDENT DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA 


La resposta de l’Ajuntament de Calafell, tramesa a través del portal Eacat amb registre 
d’entrada número E/001370-2014, del 29 de juliol del 2014, una vegada conegut el 
projecte d’informe, és la següent: 


Ajuntament de Calafell 
Àrea de Serveis Interns 


Joan Ignasi Puigdollers i Noblom 

Síndic 

Sindicatura de Comptes de Catalunya

Av. Litoral, 12-14 

08005 Barcelona 



Senyor, 


Em plau trametre-us les al·legacions de l’Ajuntament de Calafell al projecte d’informe 
de la Sindicatura de Comptes de Catalunya relatiu a Saldos de dubtós cobrament, al 
31 de desembre de 2011, en municipis entre 20.000 i 100.000 habitants, rebut el pas
sat 11 de juliol de 2014, en el qual es concedia un termini de 15 dies hàbils per 
formular al·legacions. 


Atentament, 


Calafell, 29 de juliol de 2014 


Joan Olivella i Ricart

Alcalde-President 
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Al·legacions al projecte d’informe de Sindicatura de Comptes de Catalunya relatiu a 
Saldos de dubtós cobrament, al 31 de desembre de 2011, en municipis d’entre 20.000 
i 100.000 habitants. 


El passat 14 de juliol de 2014, la Sindicatura de Comptes de Catalunya va remetre a 
l’Ajuntament de Calafell l’informe de referència, atorgant-li un termini de 15 dies hàbils 
per a realitzar les al·legacions corresponents. 


Un cop revisat l’esmentat informe, l’Ajuntament de Calafell considera convenient for
mular les al·legacions que es posen de manifest en aquest document. 


Per a major claredat, per a cada al·legació en primer lloc es reprodueix l’observació 
formulada per la Sindicatura i a continuació es formula l’al·legació pròpiament dita. 


1. Al·legació primera 


Observació de la Sindicatura (3.1 3). Raonabilitat dels criteris emprats per quantificar 
l’estimació 


En l’apartat 3.1. Observacions en el bloc 3, hi apareix: 


En l’estimació dels saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3, onze ajuntaments –A16, 
A4, A1, A 30, A12, A5, A18, A19, A8, A32 i A52[11]– no van incloure en la base de 
càlcul la totalitat dels saldos pendents que constaven en la Liquidació del 
pressupost, sinó que van excloure determinats conceptes que s’haurien d’haver 
considerat també (vegeu l’apartat 2.1.1.a). 


En l’apartat 2.1.1.a) constem en el Quadre 5, amb el següent detall: 


Ajuntament Exercicis 
afectats 


Import exclòs de la 
base de càlcul de 
l’exercici 2011 


Conceptes no inclosos en la base de càlcul 


43 A32 2011 732.477,14 Deutes en concepte principalment d’altres 
ingressos diversos i d’imprevistos, provinents 
bàsicament de l’exercici 2011. 


Aquest import consta en l’annex 4.2. Desglossament de l’estimació calculada pels 
ajuntaments, en l’explicació de l’apartat b) del Quadre 2. Ajuntament de Calafell: Esti
mació calculada per als saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3, i consta: 


“(b) Conceptes que, si s’escau, l’Ajuntament va deduir o va incorporar respecte als 
saldos pendents de cobrament reflectits en la Liquidació del pressupost al tancament 
de l’exercici. 


Import exclòs en l’exercici 2011 inclou uns saldos en conceptes d’altres ingressos 
diversos i d’imprevistos, per un total de 678.683,11 €, que provenen bàsicament de 
l’exercici 2011; la resta, de 53.794,03 €, a cobrar de l’Agència Catalana de l’Aigua i 


11. En el projecte d’informe, enviat per a al·legacions a cada ajuntament, tots els ajuntaments es van identifcar 
amb un codi (A1, A2, A3, etc.), per tal de mantenir la confidencialitat. (Nota de la Sindicatura) 
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també en concepte de contribucions especials, prové de l’exercici 2007 i anteriors 
(vegeu observació a de l’apartat 2.1.1)” 


L’import de 732.477.14 té la distribució en exercicis i conceptes que tot seguit es 
detalla: 


Exercicis Conceptes 


2001 7.609,49 Contribucions especials 7.609,49 


2002 4.801,22 Quotes d’urbanització 17.364,86 


2003 2.400,61 Cessió d’ús 2.065,00 


2007 38.982,71 Agencia Catalana de l’Aigua 38.982,71 


2010 2.065,00 ACA. Millores EDAR 637.128,21 


2011 676.618,11 ACA. Explotació EDAR 29.326,87 


Total 732.477,14 Total 732.477,14 


Voldríem reiterar que entenem com criteri raonable excloure del càlcul els imports 
vinculats l’Agència Catalana de l’Aigua, pels conceptes de millores i explotació 
EDAR, donat que els mateixos no són susceptibles de morositat donat que prè
viament a la incorporació en el nostre pressupost d’ingressos han estat reconeguts i 
aprovats per part seva. Aquest fet queda acreditat en la liquidació de l’exercici 2012, 
on les quantitats d’imports 637.128,21 € i 29.326,87 €, consten com cancel·lades 
donat que han estat cobrades. 


En la resta de conceptes no podem sinó estar del tot d’acord amb l’esmentat en el 
projecte d’informe hi entenem que no es raonable excloure del càlcul les mateixes. 
En aquest cas, l’anàlisi fet per concepte econòmic ens va induir a caure en aquest 
error que es posa de manifest en el seu informe. 


En conseqüència, demanaríem es revisessin els imports que consten en l’informe en 
el sentit de revisar el criteri de raonabilitat d’inclusió en el càlcul de la provisió dels 
imports que corresponen a l’ACA – millores i explotació EDAR, donat que la dife
rència es substancial i l’import no inclòs en la base de càlcul quedaria fixat en l’import 
de 66.022,06 €. 


2. Al·legació segona 


-	 Annex 4.1 Delegació de la Gestió i/o recaptació dels tributs i altres ingressos de 
dret públic. 


En aquest apartat no consta la delegació de la gestió i recaptació de l’ICIO a l’or
ganisme de la Diputació de Tarragona BASE feta per part d’aquest Ajuntament en el 
Ple celebrat el dia 6 de maig de 2004 i acceptat per part de la Diputació en la sessió 
plenària del 4 de juny. 


Calafell, 29 de juliol de 2014 


Joan Olivella i Ricart 


Alcalde-President 
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La resposta de l’Ajuntament del Masnou, tramesa a través del portal Eacat amb registre 
d’entrada número E/001343-2014, del 28 de juliol del 2014, una vegada conegut el 
projecte d’informe, és la següent: 


AL·LEGACIONS AL PROJECTE D’INFORME 11/2013-E, “SALDOS DE DUBTÓS 

COBRAMENT, AL 31 DE DESEMBRE DE 2011, EN MUNICIPIS D’ENTRE 20.000 I 

100.000 HABITANTS” DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA 


En relació amb l’informe referit, a continuació exposem, d’acord amb l’informe tècnic 
emès, les al·legacions corresponents al nostre ajuntament (identificat amb el codi 
A50):[12] 


A L · L E G A C I O N S: 


Primera 


Apartat 2.1.1 (Estimació referida als saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3, tributs i 
altres ingressos), subapartat d) i quadre 9 (escalats de percentatges de morositat 
aplicats no coincidents amb els establerts en les Bases d’execució del pressupost). 
Apartat 3.1.2) (Conclusions/Observacions/Aplicació dels criteris aprovats pel Ple per 
quantificar l’estimació): 


1. 	 En el quadre 9 es posa de manifest que pels exercicis 2010 i 2011 les Bases 
d’execució establien que pels exercicis n i n-1 s’aplicaria un percentatge del 0% i 
pels exercicis n-2 i anteriors un 90%, però es va aplicar el criteri de la Sindicatura 
de Comptes vigent en aquell moment (exercici n un 5%, n-1 un 15%, n-2 un 40%, 
n-3 un 80% i n-4 i anteriors un 100%). 


Al·legació: el motiu pel qual es va aplicar el criteri de la Sindicatura de Comptes 
malgrat el que establien les Bases d’execució del pressupost, és degut a les reco
manacions que es feien en l’estudi econòmic elaborat per l’empresa Gabinet Tècnic 
d’Auditoria i Consultoria, S.A. per encàrrec de la Diputació de Barcelona, relatiu a 
l’anàlisi de la situació econòmica i financera de l’Ajuntament del Masnou, a data 31 
de desembre de 2009. Aquest estudi posava de manifest que per l’exercici 2009, si 
s’aplicava el criteri de la Sindicatura, suposava un ajust que incrementava en 
164.325 € la provisió per cobertura de saldos de dubtós cobrament. Aquest estudi 
va ser lliurat a l’Ajuntament del Masnou en el mes de gener de 2011, per la qual 
cosa, es va considerar oportú, en elaborar la liquidació de 2010, aplicar el criteri de 


12. En el projecte d’informe, enviat per a al·legacions a cada ajuntament, tots els ajuntaments es van identifcar 
amb un codi (A1, A2, A3, etc.), per tal de mantenir la confidencialitat. (Nota de la Sindicatura) 
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la Sindicatura per motius de prudència, malgrat que les Bases d’execució del pres
supost per 2010 ja s’havien aprovat anteriorment i establien l’altre criteri. Així 
mateix, les Bases d’execució del pressupost de 2011 també estaven aprovades 
quan es va rebre l’estudi econòmic a què ens hem referit anteriorment, per la qual 
cosa, també es dóna la discrepància entre el criteri que estableixen i el realment 
aplicat. 


2. Posteriorment, en el mateix subapartat d) es comenta que la raonabilitat dels 
criteris establerts en les Bases d’execució és qüestionable. 


Al·legació: Precisament per aquesta qüestió que es plantejava a l’estudi econòmic 
financer esmentat, es va decidir aplicar per als exercicis 2010 i 2011 el criteri de la 
Sindicatura malgrat que les Bases d’execució del pressupost establien un criteri dife
rent. En qualsevol cas, el criteri realment aplicat queda aprovat pel fet que el Compte 
General d’ambdós exercicis s’aprova pel Ple municipal. 


Segona 


Apartat 2.1.1 (Estimació referida als saldos provinents dels capítols 1, 2 i 3, tributs i 
altres ingressos), subapartat f) (aspectes comptables en relació amb els saldos pen
dents de cobrament per tributs i altres ingressos de dret públic). Apartat 3.1.5) (Con
clusions/Observacions/Comptabilització dels drets en concepte de multes de cir
culació): 


Es posa de manifest que es comptabilitzen els dret en concepte de multes de 
circulació d’acord amb el seu cobrament, la qual cosa no és un criteri acceptat ja 
que la gestió i liquidació d’aquests drets la fa l’ajuntament mateix i, per tant, els han 
de reconèixer en el moment en que es liquiden. 


Al·legació: fins l’any 2011 es va seguir el criteri de caixa en el cobrament de les 
multes de circulació, bàsicament per un criteri de prudència, ja que l’àmbit 
d’actuació en via executiva per part de l’Ajuntament del Masnou era únicament el 
municipi. L’any 2012 es va delegar la gestió i liquidació dels drets corresponents a 
les multes de circulació a la Diputació de Barcelona, per aconseguir una millor 
gestió de la recaptació en via executiva, en ampliar l’àmbit d’actuació al provincial. 
A partir d’aquest exercici 2012, l’Ajuntament del Masnou ja està comptabilitzant els 
drets en concepte de multes de circulació en el moment en que es liquiden. 


L’Alcalde, 


Pere Parés i Rosés 


El Masnou, 28 de juliol de 2014 
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6. COMENTARIS A LES AL·LEGACIONS 


Les al·legacions fetes pels ajuntaments de Cornellà de Llobregat, el Prat de Llobregat, 
Premià de Mar, Calafell i el Masnou han estat analitzades i valorades. 


Com a conseqüència de les al·legacions presentades pels ajuntaments de Premià de Mar, 
de Calafell i del Masnou s’ha modificat puntualment el text de l’informe, tal com s’indica en 
les notes a peu de pàgina corresponents. 


Pel que fa a la resta de les al·legacions, la Sindicatura considera que cap d’elles no 
justifica una modificació del text original de l’informe, perquè o bé es tracta d’explicacions 
que no fan canviar la situació descrita en l’informe o bé no comparteix els judicis exposats 
en aquestes. 
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