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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. 

11 




SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 20/2014


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. 

14 




SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 20/2014


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

30 




SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 20/2014


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. 

32 




SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 20/2014


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 

48 




SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 20/2014


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.


57 




SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 20/2014


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. 

80 




SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 20/2014


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. 

83 




SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 20/2014


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. 
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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. 

94 




SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 20/2014


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. 

98 




* 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. 
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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). 
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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. 
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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.
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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.
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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. 
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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. 

156 




SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 20/2014


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 
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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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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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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) 

174 



SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 20/2014


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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