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VI) MEMÒRIA

1. Organització i activitat

1.1. Població oficial i dades de caràcter socioeconòmic

El terme municipal de Llinars del Vallès pertany a la província de Barcelona i forma 

part de la comarca del Vallès Oriental, situat a 34,03 quilòmetres de Barcelona. El seu 

terme municipal té una superfície de 27,63 quilometres amb una densitat de població 

(Habitants  / quilòmetres 2) de 352,80 habitants per quilòmetre quadrat.

La població del municipi de Llinars del Vallès és de 9.749 habitants, segons l’ INE i el 

padró municipal aprovat a 1 de gener de 2017.

En els gràfics següents veiem l’evolució la població des de l’any 2004. 

Dels sectors econòmics del municipi podem destacar que tradicionalment Llinars del 

Vallès ha estat una vila agrícola on hi dominaven els correus de secà i de regadiu i la  

ramaderia de bestiar boví i oví, al costat de les explotacions agràries el bosc ha estat 

un altre font de riquesa. El sector primari  ha anat perdent pes cedint el  seu lloc a 

empreses de serveis i a la indústria.
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Actualment Llinars disposa de quatre polígons industrials on els subsectors amb més 

pes en el total d’empreses són el sector del metall (26,23 %), la indústria del cautxú i 

plàstic (18,03 %) i  el  sector farmacèutic (16,39 %) amb una participació inferior  el 

sector del tèxtil (9,84 %) i altres manufactures (9,84 %) i el sector de l’electrònica i la 

informàtica amb tres empreses i una participació del 4,92 %. 

Actualment l’activitat terciària compta amb un cens de  285 establiments dels que 184 

són establiments de serveis i 101 comerços.

Del sector serveis cal destacar que el 30,77 % pertany al sector de la restauració, el  

25,44  %  als  serveis  personals,  el  14,8  %  als  serveis  de  mediació  financera  o 

assessorament i el sector de reparacions de vehicles i serveis tècnics és del 10,65 %. 

Pel que fa als comerços el 34 % corresponen al sector alimentari, el segueix el sector 

de l’equipament de la llar amb un 19,4 %, l’equipament per la persona amb un 13,6 % i 

el quotidià no alimentari amb un 9,7 %, lleure i cultura amb un 8,7 %, l’automoció i  

carburants el 7,7 % i a més distància hi ha el comerç mixt i articles informàtics.

Disposa d’una escola bressol municipal, dos Escoles d’Educació Primària públiques i 

una de concertada. Té també un Institut d’Ensenyament Secundari. 

L’Ajuntament de Llinars del Vallès , és l’òrgan de govern i administració del municipi, 

de conformitat amb el que preveu l’article 19 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 

de les Bases del Règim Local, així com en els arts. 2 i 35 del Reial Decret 2568/1986, 

de 28 de novembre, que aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 

Jurídic de les Entitats Locals (ROF). 

El règim jurídic de l’Entitat  Comptable és el  corresponent  al  de corporació de Dret 

Públic,  subjecte  pel  que  es  refereix  a  la  seva  activitat  econòmica  –  financera 

plenament al que estableix el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 

s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals i té la consideració 

d’administració pública als efectes previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,  

d’ Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Pel que es refereix al  Reial  Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel  que 

s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del sector Públic, l’Entitat comptable te la 

condició d’Administració Pública.
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Les competències i serveis que presta l’Ajuntament son:

a) Serveis obligatoris:
L’Ajuntament  presta  el  següents  serveis  obligatoris:  enllumenat  públic, 

cementiri,  medi  ambient  urbà,  recollida  de residu,  pavimentació  de les  vies 

públiques,  parcs  públics,  tractament  de  residus,  neteja  viaria,  abastament 

domiciliari d’aigua potable, clavegueram, protecció civil, avaluació i informació 

de situacions de necessitat social i l’atenció immediata a persones en situació o 

ric d’exclusió social, instal·lacions esportives d’ús públic 
b) Serveis voluntaris :

Com a serveis complementaris, l’Ajuntament també presta, entre d’altres, els 

següents escola bressol, promoció de la cultura i equipaments culturals, serveis 

de foment del treball, etc.
La majoria d’aquests serveis són prestats de manera directa per l’Ajuntament

Els serveis públics titularitat de l’Entitat gestionats de forma indirecta són els que es 

detallen a continuació, indicant la forma de gestió dels mateixos:

Identificació del servei             Forma de gestió del servei 

a) Llars d’infants concessió administrativa

b) Escola de música concessió administrativa

c) Neteja viària concessió administrativa 

d) Servei d’aigua arrendament de servei 

1.2. Descripció de les principals fonts d’ingressos

Les principals fonts d’ingressos, tant de l’Ajuntament de Llinars del Vallès  com de la 

resta de municipis, es troben regulades pel reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 

pel  que s’aprova el  text  refós de la  Llei  reguladora  de les Hisendes locals  /Reial 

Decret Legislatiu 2/2004 LRHL). Per a l’any 2017, el detall dels principals ingressos de 

gestió ordinària de l’Ajuntament de Llinars del Vallès es el següent: 
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1.3. Consideració fiscal de l’Ajuntament 

a) Impost de Societats

En aplicació  de  la  Llei  27/2014,  de 27  de novembre,  de l’impost  sobre  Societats, 

l’Ajuntament de Llinars del Vallès està exempt de l’impost i  els rendiments del seu 

capital mobiliari no estan subjectes a retenció.

b) Impost sobre el Valor afegit (IVA)

L’Ajuntament  realitza  a  efectes  de  l’  IVA  operacions  que  no  es  troben  subjectes 

(activitats  públiques)  per  lo  tant  l’impost  suportat  per  l’Entitat  Comptable  no  té  la 

consideració de deduïble. 

A continuació es detalla l’estructura organitzativa bàsica, en els seus nivells polític i 

administratiu. 

Les obligacions reconegudes de l’Ajuntament a l’any 2017 han estat:
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1.4. Estructura  organitzativa  bàsica,  en  els  seus  nivells 

polític i administratiu

1.4.1. Estructura política

Les eleccions municipals es celebren cada quatre anys, d’acord amb un sistema de 

representació proporcional. com a resultat de les últimes eleccions,  celebrades el 24 

de maig de 2015, la composició actual de l’ajuntament es la següent

El govern municipal  el composen , a 31 de desembre de 2017, els 8 regidors d’ ERC.

L’àmbit  polític  el  constitueixen  els  diferents  òrgans de  govern.  L’estructura  política 

segons el vigent cartipàs municipal és la següent:

Òrgans necessaris:
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  Alcalde

 Quatre tinents d’alcalde 

 Ple, integrat per l’Alcalde i 12 regidors

 Junta de Govern Local, formada per l’alcalde i els quatre tinents d’ Alcalde

Òrgans complementaris:

a) Regidors Delegats, de les següents àrees:

 Àrea  de  Serveis  Centrals:  Josep  Aixandri  i  Tarré  (President  –  Hisenda  i 

Administració)

 Àrea de Serveis Personals:  Joana Lorente i Nájar (Presidenta)

o Joana Lorente i Nájar (Ensenyament i Acció Social)

o Cristian Fernández i Roca (Cultura)

o Iban Sangrador i Gili (Joventut i Esports)

o Antoni García i Estevan ( Comunicació, Promoció Econòmica i Consum)

o Rafaela Fernández i Pérez (Regidoria de la Dona)

 Àrea de Serveis Territorials:  Pere Grivé i  Martínez (President  – Urbanisme, 

Obres i Habitatge, Serveis i Manteniment, Sanitat i Medi Ambient)

b) Comissions Informatives:

 Àrea de Serveis Centrals:  Josep Aixandri i Tarré

o Jordi Balboa i Lago 

o Joan Ramon i Bernabé

o Fidela Frutos i Schwöbel

o Jaume Majoral i Ginesta

 Àrea de Serveis Personals:  Joana Lorente i Nájar

o Mònica Luengo i Jiménez

o Joan Ramon i Bernabé

o Fidela Frutos i Schwöbel

o Jaume Majoral i Ginesta

 Àrea de Serveis Territorials:  Pere Grivé i Martínez
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o Mònica Luengo i Jiménez

o Joan Ramon i Bernabé

o Fidela Frutos i Schwöbel

o Jaume Majoral i Ginesta

c) Representants dels Òrgans Col·legiats:

 Consell escolar de l’escola Damià Mateu:  Joana Lorente i Nájar

 Consell escolar de l’escola Salvador Sanromà:  Joana Lorente i Nájar

 Consell escolar de l’Institut Giola:  Joana  Lorente i Nájar

 Consell  escolar  de  les  llars  d’infants  Petits  Infants  i  Petits  Estels:  Joana 

Lorente i Nájar

 Consell escolar municipal:  Joana Lorente i Nájar

o Antoni García i Estevan

o Josep Aixandri i Tarré

o Jordi Balboa i Lago

 Consorci per a la Normalització Lingüística:  Joana Lorente i Nájar

 Fons Català de cooperació al Desenvolupament:  Antoni García i Estevan

 Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs: Pere Grivé i Martínez

 Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental: Pere Grivé i Martínez

 Consorci Localret: Antoni García i Estevan

 Xarxa Local de Consum: Antoni García i Estevan

 Associació  per  a  la  Defensa  Forestal  de  Llinars  del  Vallès:  Pere  Grivé  i 

Martínez

 Govern de Salut Local del baix Montseny: Pere Grivé i Martínez

 Pla Integral sobre consums problemàtics de droga “El Tritó del baix Montseny”:  

Joana Lorente i Nájar

1.4.2. Estructura administrativa

Els llocs de treball de Secretària, Intervenció i Tresoreria durant l’exercici 2016 van ser 

exercits per:
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Secretaria    Neus Puig Casademunt

Interventora Susanna Martori Rodellas 

Tresorera     Neus Falsina Rojas 

Cap d’elles pertanyent a l’escala F.H.N. 

A nivell,  administratiu  l’Entitat  comptable està organitzada en 3 grans àrees:  l’àrea 

central, l’àrea de serveis territorials i l’àrea de serveis personals i policia. 
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1.5. Nombre  mig  d’empleats  durant  l’exercici  i  a  31  de 

desembre  de  2017,  tant  funcionaris  com  personal 

laboral, distingit per categories i sexes

En l’entitat han prestat els seus serveis una mitjana de 85 empleats, dels que 57 són 

funcionaris i  28 personal laboral contractat,  a més d’ un càrrec electe en règim de 

dedicació exclusiva  i quatre càrrecs electes en règim de dedicació parcial.

Per sexes, el número mig de dones ha estat de 48 i  37 de homes, 

1.6. Entitats del grup

Per a les activitats de gestió que realitza, tant administratives, de foment o prestació, 

com de contingut econòmic, l’Ajuntament no disposa d’Organismes Autònoms ni Ens 

depenent però té una  Societat Mercantil unipersonal de capital íntegrament municipal 

(100%) amb el nom de Llinars Cultural SLU i amb CIF B65904393 aprovada pel Ple de 

l’Ajuntament el dia 4 de setembre de 2012 publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
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data 14 de setembre de 2012, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 17 

de setembre de 2012 i té per objecte social la gestió dels equipaments culturals.

L’Ajuntament de Llinars del Vallès  no forma part de Societats Mercantils mixtes ni 

d’entitats públiques empresarials 

A 31 de desembre de 2017 l’entitat participava en els següents consorcis :

Consorci per a la defensa de la conca del riu Besòs amb NIF P5800014B

Consorci per a la gestió de residus del Vallès Oriental amb NIF P5809509B

Localret amb NIF P5800043

El sistema comptable és l’adaptat a l’ Instrucció de Comptabilitat per a l’Administració 

Local (ICAL) en el model NORMAL. 
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2. Gestió indirecta dels serveis públics, convenis i altres formes 

de col·laboració 

Els  serveis  públics  gestionats  de  forma  indirecta,  els  convenis  i  altres  formes  de 

col·laboració, amb un import significatiu són les següents:

a) Serveis obligatoris

L’Ajuntament  de  Llinars  del  Vallès  dóna  els  següents  serveis  obligatoris: 

enllumenat  públic,  recollida  i  tractament  de  residus,  neteja  viària,   proveïment 

domiciliari  d’aigua potable,  jardins i  zones verdes,  clavegueram,  pavimentació  i 

conservació  de  vies  públiques,  cementiri,  biblioteca,  mercats,  protecció  civil  i 

brigada d’obres. 

b) Serveis voluntaris

Com a serveis complementaris,  l’ Ajuntament de Llinars del Vallès també dóna, 

entre  d’altres,  els  següents:  acció  social,  promoció  econòmica,  llar  d’infants, 

serveis esportius, i instal·lacions esportives i d’altres.

La majoria d’aquests serveis són prestats de manera directa per l’Ajuntament . No 

obstant això la neteja viària, la recaptació de tributs, les llars d’infants i l’escola de 

música  són  prestats  mitjançant  concessió  de  serveis,  i  l’abastament  d’aigua 

potable, com arrendament de servei.

L’abastament domiciliari  d’aigua potable és prestat  per l’empresa Sorea des de 

l’any 1985, amb una millora i ampliació del servei aprovada l’any 2005, amb una 

vigència de 10 anys des de l’inicial i prorrogables tàcitament en períodes de 10 

anys. La gestió comporta la utilització de béns de propietat municipal afectats a 

servei públic. L’any 2017 s’han reconegut obligacions en el pressupost pel servei 

d’aigua i clavegueram 1.223.540,54 €. 

Aquesta empresa té un arrendament de servei a on sé li ha delegat la gestió de 

recaptació dels rebuts d’aigua i clavegueram. S’ha denunciat el contracte i s’ està 

en procés per passar a gestió directa.
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La neteja viària i el servei de recollida tant de residus urbans municipals com de 

fracció orgànica i la selectiva (contenidors soterrats) els realitza l’empresa CESPA. 

La concessió  va iniciar-se  a l’any 2006,  per  un import  anual  de 624.681,56 € 

(sense entrada en planta) i té una vigència fins el mes d’octubre de l’any 2016

Es va denunciar el contracte i a 31 de desembre de 2017 encara no s’havia fet la 

nova contractació

 Segons revisions de preus aprovades en el  Plec. L’any 2017 s’han reconegut 

obligacions a CESPA per:

 Neteja viària  (programa 163 ) 307.642,17 € 
 Recollida i eliminació de residus (programa 1621) 477.195,12 € 
 Gestió de residus (programa 1622) 316.331,81 € 
 Tractament de residus (programa 1623) 46.288,29 €

Com a ingressos s’han reconegut drets per un import de 828.318,16 € per mitjà de 

la taxa d’escombraries (econòmic 30200) i  s’han recuperat com a retorn per la 

bona gestió ciutadana de residus 27.410,20 € pel retorn de deixalles (econòmic 

30300) i 32.844,09 € per la recuperació de residus (econòmic 30301).

S’ha delegat  la gestió de la recaptació de tributs i  d’algunes taxes en període 

voluntari a l’Organisme de Recaptació de la Diputació de Barcelona així com la 

gestió en via executiva de la totalitat dels tributs municipals. La retribució per la 

seva  gestió  s’ha  establert  en  el  1’75%  de  la recaptació  en  via  voluntària  i 

executiva,  el  20%  per  les  sancions  i  la  totalitat  de  l’import  del  recàrrec  de 

constrenyiment per als ingressos en via executiva. L’any 2017 el cost del servei ha 

estat de 131.571,13 €.

La gestió de la llar Llars d’infants Municipal es realitza per gestió indirecta, a la 

Junta de Govern Local  de 25 de juliol  de 2016  va  ser  adjudicat  a l’empresa 

Fundació Pere Tarrés la concessió administrativa del servei públic de la gestió de 

la llar d’infants municipal “ Petits Estels” per un termini de tres anys prorrogable a 

dos  anys  més,  per  un  import  anual  de  63.360  euros   com  aportació  de 

l’Ajuntament a minorar el cost dels serveis als usuaris que pagaran una quota per 

alumnes  aprovada  com  a  preu  públic  per  l’Ajuntament  i  seran  gestionades  i 
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ingressades directament pel concessionari. També  s’ha sol·licitat subvenció a la 

Diputació i a la Generalitat.

En  data  2  de  febrer  de  l’any  2007  el  Ple  va  aprovar  adjudicar  a  l’empresa 

Llinarsport  la  concessió  administrativa  tant  de l’obra  com de l’explotació  de la 

piscina coberta i instal·lacions esportives municipals de Llinars del Vallès, per 25 

anys, es va modificar pel Ple de 18 de setembre de l’any 2008 que va aprovar 

prorrogar la concessió de l’explotació durant 35 anys i en data 11 d’abril de 2013 

el Ple de la corporació va aprovar que la durada del contracte de concessió d’obra 

pública a tots els efectes finalitzarà el 31 de desembre de 2036.
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3. Bases de presentació dels comptes

3.1. Imatge fidel

Els comptes anuals s’han obtingut dels registres comptables de l’Ajuntament tancats a 

31 de desembre de 2017, i es presenten d’acord amb les disposicions legals vigents 

en matèria comptable, amb l’objecte de mostrar la imatge fidel del patrimoni i de la 

situació financera a la data esmentada, del resultat econòmic – patrimonial, dels canvis 

del  patrimoni  net,  dels  fluxos  d’efectiu  i  del  resultat  de  l’execució  del  pressupost, 

corresponents a l’exercici anual acabat en la mateixa data, els quals s’expressen en 

euros.

Aquests comptes anuals formen part del compte general de l’Ajuntament de llinars del 

Vallès, el qual serà sotmès a la comissió especial de comptes el dia 29 de maig de 

2017  en  els  terminis  legalment  establerts.  La  liquidació  del  pressupost  ha  estat 

aprovada per Decret  d’alcaldia número 2017-0099 de data 27 de febrer de 2017 i 

modificat pel Decret 2017-0210 de data 25 d’abril de 2017 i es troben en l’expedient 

administratiu 1183/2017 

El règim de comptabilitat  de l’Ajuntament és el  previst  en la Llei  reguladora de les 

Hisendes Locals per a les entitats locals i els seus organismes autònoms. Els comptes 

anuals de l’exercici 2017  han estat elaborats amb els Principis Comptables utilitzats 

recollits  en  la  Instrucció  de  Comptabilitat  Local  Ordre  HAP/1781/2013,  de  20  de 

setembre, per la qual s’aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local, 

així  com  el  que  preveu  el  pla  General  de  Comptabilitat  Pública  adaptada  a 

l’Administració Local  amb consideracions addicionals la legislació vigent.

L’aplicació dels principis i criteris comptables està presidida per la consideració de la 

importància en termes relatius que aquests i els seus efectes poden presentar. Per 

consegüent, és admissible la no aplicació estricta d’alguns d’aquests , sempre que la 

importància relativa en termes quantitatius o qualitatius de la variació constatada sigui 

escassament significativa i no alteri, per tant, la imatge fidel de la situació patrimonial i 

dels  resultats.  Les  partides  o  els  imports  la  importància  relativa  dels  quals  sigui 

escassament significativa poden aparèixer agrupats amb altres de similar naturalesa o 

funció.
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4.  Normes de valoració

Els criteris comptables més significatius aplicats en la formulació dels comptes anuals 

són els que es descriuen a continuació :

L’ Entitat Comptable ha utilitzat, en l’ elaboració dels seus comptes anuals, les normes 

de  reconeixement  i  valoració  contingudes  en  l’  Ordre  HAP/1781/2013,  de  20  de 

setembre, per la que s’ aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local.

D’acord amb el que  estableix aquesta Ordre aquesta informació s’ inclou en les notes 

de la Memòria que corresponguin als elements patrimonials afectats.

Els criteris seguits per a l'immobilitzat material quant a la capitalització, són bàsicament 

els de cost d’adquisició. Aquests béns s'amortitzen seguint el mètode lineal, segons les 

taules de criteris d'amortització fiscals.

Els criteris de valoració dels nous actius d'immobilitzat són exclusivament els de cost 

d'adquisició  pels  béns  adquirits  ja  elaborats.  Per  les  construccions en  curs,  estan 

valorades al cost de les obligacions reconegudes fins a 31 de desembre; a les obres 

finalitzades s'han incorporat el cost de redacció de projecte i adreça d'obra, que en 

alguns  casos  s'havien  satisfet  com  a  una  despesa  ordinària.  En  cap  cas  s'ha 

incorporat a valors d'immobilitzat costos financers.

L’Ajuntament disposa de l’inventari de béns detallat i conciliat amb els imports que figuren 

en els comptes de l’immobilitzat. L’any 2011 es va començar  a portar l’ inventari amb el  

programa GPA lligat al programa comptable SICALWIN contractat amb la Diputació. Les 

dades històriques provenen de l’inventari que es va aprovar l’any 1992 que s’havia anat 

mantenint  mitjançant un annex, amb una base de dades complementaria i  actualitzada 

segons els moviments comptables de cada exercici des d’aquesta data, en format EXCEL, 

d’aquesta norma s’han pogut aplicar les amortitzacions de l’immobilitzat de l’ajuntament a 

partir de la seva posta en marxa s’ha anat alimentant amb les factures aprovades i a l’any 

2014 es va aprovar l’ inventari jurídic a 31 de desembre .

En l’ immobilitzat s’ha seguit el mètode d’amortització lineal.

Les provisions per insolvències s’han calculat pel mètode  recomanat per la Sindicatura de 

Comptes, el qual va ser aprovat pel ple de l’Ajuntament mitjançant les Bases d’execució 
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per a l’any 2017 Els percentatges aplicats son els que es van aprovar en les bases del 

pressupost per l’exercici 2017  un 5% sobre el pendent de cobrament d'exercici corrent, un 

15% sobre els de fins a 2 anys d’antiguitat, un 40% sobre els de fins a 3 anys d’antiguitat, 

un 80% sobre els de 4 anys d’antiguitat i un 100% sobre els més antics de 4 anys. En 

quant a les multes, com que tenen una proporció més elevada de fallits, s’ha aplicat el 

90%.

A l'apartat d'existències, no cal indicar el criteri per valorar-les ja que l’ajuntament no porta 

existències.

El reconeixement comptable del passius financers es realitza a la data establerta en el 

contracte o acord a partir del qual l’entitat contrau l’obligació  i es registra la baixa quan 

l’obligació concreta s’ha complert o cancel·lat 

Els ingressos i les despeses es registren pel principi de meritació. Pressupostàriament , els 

ingressos i les despeses s’incorporen a la liquidació pressupostaria en el moment en què 

es produeix l’acte administratiu de reconeixement dels respectius drets i obligacions 

En el balanç, de l’exercici 2017 no hi han provisions en el subgrup 14. 
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5. Immobilitzat material

L’immobilitzat material són els actius tangibles, mobles i immobles que :

a) Posseeix l’entitat per al seu ús en la producció o subministrament de béns i serveis  

o per als seus propis propòsits administratius.
b) S’espera que tinguin una visa útil major a un any 

En aquest apartat s’ analitzen els moviments durant l’ exercici de cada partida del balanç 

inclosa  en  aquest  epígraf  i  de  les  seves  corresponents  amortitzacions  acumulades  i 

correccions valoratives acumulades, distingint entre aquells actius valorats segons el model 

de cost d’ aquells valorats d’ acord amb el model de revalorització, indicant: 

a) Saldo inicial. 

b) Entrades. 

c) Augments per traspassos d’ altres partides. 

d) Sortides. 

e) Disminucions per traspassos a altres partides. 

f) Correccions  valoratives  netes  por  deteriorament  de l’ exercici  (dotacions  menys 

reversions de dotacions). 

g) Amortitzacions de l’ exercici. 

h) Increment per revalorització en l ‘exercici (model de revalorització).

i) Saldo final.

Els criteris de valoració dels nous actius d’immobilitzat i pels béns adquirits ja elaborats 

són bàsicament el de cost d’adquisició. Per les construccions en curs, es valoren al 

cost  de  les  obligacions  reconegudes  fins  a  31  de  desembre.  En  cap  cas  s’han 

incorporat a valors d’immobilitzat costos financers.

L’immobilitzat: material que consta al balanç a 31 de desembre de 2017 és: 

II) Immobilitzat material
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6. Patrimoni públic del sòl

Són  actius  no  corrents  materialitzats  generalment  en  béns  immobles,  afectats  a  la 

destinació d’aquest patrimoni.

El saldo a 31 de desembre de 2017 és de 18.945.069,11 €. 
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7. Inversions immobiliàries

Són immobles (terrenys o edificis considerats en la seva totalitat o en part, o tots dos) que 

es tenen per part del propietari o per part de l’arrendatari que hagi acordat un arrendament 

financer) per obtenir rendes, plusvàlues o ambdues, no per al seu ús en la producció o 

subministrament de béns o serveis, ni per a fins administratius, ni per a la seva venda en el 

curs ordinari de les operacions 

Així mateix es consideraran inversions immobiliàries aquells béns patrimonials diferents 

dels que formen el patrimoni públic del sòl que no es classifiquin a la seva entrada en el  

patrimoni de l’entitat com a immobilitzat material.

En el balanç a 31 de desembre de 2017 no apareixen inversions immobiliàries.
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8. Immobilitzat intangible 

Es concreta en un conjunt d’actius intangibles i drets susceptibles de valoració econòmica 

de  caràcter  no  monetari  i  sense  aparença  física  que  compleixen,  a  més,  les 

característiques de permanència en el temps i utilització en la producció de béns i serveis o 

constitueixen una font de recursos de l’entitat. 

Els actius que integrin l’immobilitzat intangible han de complir el criteri d’identificabilitat. Un 

bé pot considerar-se com identificable quan compleixi algun dels dos requisits següents:

-És separable i susceptible de ser alienat, cedit, arrendat, intercanviat o lliurat per a 

la seva explotació. 

-Sorgeix de drets contractuals o d’altres legals, amb independència que aquests 

drets siguin transferibles o separables o d’altres drets o obligacions.

A 31 de desembre de 2017 hi ha 42.390,16 € com immobilitzat intangible corresponent al 

compte 2030 propietat industrial i 56.394,67 € al compte 2060 aplicacions informàtiques.
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9. Arrendaments  financers  i  altres  operacions  de  naturalesa 

similar

Arrendament: S’entén per arrendament, als efectes de l’ ICAL 2013, qualsevol acord, 

independentment  de la  seva instrumentació jurídica, pel  qual  l’arrendador cedeix a 

l’arrendatari, a canvi de percebre una suma única de diners o una sèrie de pagaments 

o quotes, el dret a utilitzar un actiu durant un període de temps determinat.

Direm que és un arrendament  financer:  quan de les condicions econòmiques d’un 

acord d’arrendament es dedueixi que es transfereix substancialment tots els riscos i 

avantatges inherents a la propietat de l’actiu objecte del contracte, l’arrendament s’ha 

de qualificar de financer.

Es presumeix que es transfereix substancialment tots els riscos i avantatges inherents 

a la propietat en un acord d’arrendament d’un actiu amb opció de compra quan no hi 

hagi dubtes raonables del fet que s’exercirà l’esmentada opció de compra. 

S’entén que per les condicions econòmiques del  contracte d’arrendament no hi  ha 

dubtes raonables del fet que s’exercirà l’opció de compra quan el preu de l’opció de 

compra  sigui  inferior  al  valor  raonable  de  l’actiu  en  el  moment  en  que  l’opció  de 

compra sigui exercitable.

Una vegada analitzats tots els possibles arrendaments financers deduïm que no ens 

consta que cap d’ells tingui opció de compra per lo tant s’han comptabilitzat com a 

lloguers de béns en el capítol 2. Com a informació complementaria adjuntem el quadre 

següent dels arrendaments que consten comptablement.
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10.Actius financers 

Un instrument financer és un contracte que estableix un dret per una de les parts (actiu 

financer) i una obligació (passiu financer) o un component del patrimoni net (instrument 

de patrimoni) per l’altra.

Són actius financers els diners en efectiu, els instruments de capital o de patrimoni net 

d’una  altre  entitat,  els  drets  a  rebre  efectiu  o  un altre actiu  financer  d’un tercer  o 

d’intercanviar amb un tercer actius o passius financers en condicions potencialment 

favorables.

La principal novetat rau en la seva nova classificació en funció de la finalitat per la qual 

es manté i es determina el mètode de valoració aplicable.

La informació relacionada amb el balanç  en quan a crèdits i partides a cobrar: 

1.- Deutors per operacions de gestió     2.479.200,51 €

2.- Altres comptes a cobrar                      70.763,70 €

3.- Administracions públiques          65.074,10 €

4.- Altres inversions financeres a curt termini               184,28 €

Les inversions en el  grup, multigrup i  associats,  l’ajuntament posseeix el  100% de 

capital  social  de  la  Societat  Mercantil  de  titularitat  municipal  LLINARS CULTURAL 

SLU. 
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11. Passius financers

És una obligació exigible i incondicional de lliurar efectiu o un altre actiu financer a un 

tercer  o  d’intercanviar  amb  un  tercer  actius  o  passius  financers  en  condicions 

potencialment desfavorables.

El reconeixement comptable d’un passiu implica el reconeixement simultani d’un actiu 

o d’una despesa, o la disminució d’un altre passiu, o d’ingressos o del patrimoni net 

A) Passius financers a llarg i curt termini

L’exercici 2017 s’inicia amb un volum de deute a viu de 2.370.952,70 €, i en el moment 

de tancar l’exercici  ha passat a ser de 2.226.145,43 €,que si el minorem amb la PIE 

ens dona 2.040.481,70 € s’han fet noves creacions per un import de 345.000 € i s’han 

amortitzat 416.550,63 € essent una diferència de 71.550,63 €.

Endeutament Consolidat Liquidació 2017
Deute Viu 2.226.145,43 €
  
Total deute viu, sense PIE 2.040.481,70 €
  
total ingressos consolidats 12.945.086,41 €
  
Ràtio endeutament 15,76%

La ràtio d’endeutament està definida en l’art 53 del TRLRHL i es calcula d’acord amb 

els  termes  previstos  en  la  Disposició  addicional  14  del  RDL 20/2011  (segons  la 

redacció donada per la Disposició final 31 de la LPGE de 2013) 

Ajuntament  :  el  deute  viu  a  31  de  desembre  de  2017  (sense  la  PIE)   es  de 

2.040.481,70 € dividit pels ingressos corrents (capítols I a V estat d’ingressos)- menys 

ingressos corrents afectats (CCEE i les QQ.UU.) 12.945.086,41 € a donant una rati del 

15,76 %  
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La ràtio consolidada de l’ajuntament amb la societat mercantil  de Llinars Cultural 

SLU

Dades de la Societat Municipal de l'exercici 2017

INGRESSOS

Ajuntament de 

Llinars

Llinars Cultural 

SL
Ajustaments Consolidat

1.- Impostos Directes 6.319.043,55 - - 6.319.043,55

2.- Impostos Indirectes 79.561,21 - - 79.561,21

3.- Taxes, Preus Públics i Altres Ingr. 3.360.018,41 82.777,26 - 3.442.795,67

    3.6. QQUU i CCEE - - - -

4.- Transferències Corrents 3.087.820,16 100.000,00 (-)100.000,00 3.087.820,16

5.- Ingressos Patrimonials 113.627,85 14.487,03 - 128.114,88

Total Ingressos Corrents Consolidats 12.960.071,18 197.264,29 (-)100.000,00 13.057.335,47

 

 El deute viu de l’Ajuntament i la ràtio d’endeutament es la següent:

Endeutament Liquidació 2017

Deute viu 2.226.145,43

Total deute viu, sense PIE 2.040.481,70

Total ingressos consolidats 13.057.335,47

Ràtio endeutament 15,63%

La ràtio d’endeutament consolidada per a la liquidació del  pressupost de 2017 és 15,63 %, 

percentatge que es situa sota el  màxim establert al TRLRHL del  110 %, i  sota el  75 % que  

permet a l’Ajuntament poder endeutar-se per a sol·licitar una nova operació de crèdit, sense 

autorització al Departament de Tutela financera de la Generalitat de Catalunya. 

La càrrega financera es calcula com a percentatge entre la suma del capítol 3 i del 

capítol 9 que a l’any 2017 que es de 394.839,22 € dividit pels ingressos corrents que a 

la liquidació del pressupost de l’any 2017  12.945.086,41 € dona una càrrega financera 

de 3,05 € 
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La situació de la cartera de crèdits de l’Ajuntament a 31 de desembre de 2017, és la 

següent:

El total d’obligacions reconegudes per interessos generats per préstecs durant l’any 

2017 ha estat  de 22.998,70 €.

B) Operacions d’intercanvi financer. L’Ajuntament de Llinars del Vallès al 

llarg d’aquest exercici no ha tingut operacions d’intercanvi financer.

C) Avals  Concedits. L’Ajuntament de  Llinars  del  Vallès  al  llarg  d’aquest 

exercici no ha concedit avals.

D) A final d’any no s’han fet ajustos a la comptabilitat per periodificació.

E)
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12.Cobertures comptables

Instruments  de  cobertura  comptable:  Mitjançant  una  operació  de  cobertura,  un  o 

diversos instruments financers nominats instruments de cobertura, són designats per 

cobrir un risc específicament  identificat que pot tenir impacte en el compte del resultat 

econòmic patrimonial o en l’estat de canvis del patrimoni net, com a conseqüència de 

variacions en el  valor  raonable o en els  fluxos d’efectiu  d’una o diverses  partides 

cobertes. 

Habitualment, els instruments de cobertura són els derivats financers destinats a cobrir 

risc de tipus d’interès que poden alterar el valor raonable o els fluxos d’efectiu futurs.  

No obstant, també poden designar-se instruments de cobertura altres actius i passius 

financers que compleixin aquesta funció.

L’Ajuntament de Llinars no té cobertures comptables durant l’exercici 2017.
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13.Actius construïts o adquirits per altres entitats i altres

Són  els  béns  construïts  per  una  entitat  gestora,  amb  base  en  el  corresponent 

contracte, conveni o acord, per tal que una vegada finalitzat el procés d’adquisició o 

construcció d’aquests es transfereixin necessàriament a un altre entitat destinatària, 

independentment del fet que aquesta última participi o no en el seu finançament.

El tractament d’actius construïts/adquirits per a altres entitats és totalment novedòs, tot 

i que el fet és habitual al sector.

Enguany no s’ha generat cap anotació ni correcció per aquests concepte. 
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14.  Moneda Estrangera

Aquest  apartat  només  afecta  a  les  entitats  locals  que  es  regeixin  pel  PGCALN, 

l’Ajuntament de Llinars del Vallès es regeix pel  PGCALS. 
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15.Transferències subvencions i altres ingressos i despeses

Les transferències tenen per objecte un lliurament dinerari  o en espècies entre els 

diferents agents de les administracions públiques, d’aquests a altres entitats públiques 

o privades i a particulars i viceversa, totes sense contrapartida directa per part dels 

beneficiaris i es destinen a finançar operacions o activitats no singularitzades.

Les  subvencions tenen  per  objecte  un lliurament  dinerari  o  en  espècies  entre  els 

diferents agents de les administracions públiques, d’aquests a altres entitats públiques 

o privades i a particulars , i viceversa, totes sense contrapartida directa per part dels 

beneficiaris i es destinen a un fi, un propòsit, una activitat o un projecte específic, amb 

l’obligació per part del beneficiari de complir les condicions i els requisits que s’hagin 

establert o, en cas contrari, procedir al seu reintegrament.

Les  transferències  i  les  subvencions  suposen  un  augment  del  patrimoni  net  del 

beneficiari d’aquestes i simultàniament, una correlativa disminució del patrimoni net del 

concedent.
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15.1. Transferències i subvencions rebudes

L’ajuntament a data de tancament de l’exercici, ha reconegut drets en relació a les 

transferències i subvencions rebudes per 3.795.502,92 €.
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15.2. Transferències i subvencions concedides

L’Ajuntament  de  Llinars  del  Vallès  al  llarg  de l’exercici  ha  aprovat  transferències i 

subvencions corrents a diferents Entitats i particular. Relacionem aquelles amb les que 

s’ha signat conveni o s’han concedit transferències o subvencions.
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16.Provisions i contingències

Una provisió  és  un  passiu  sobre  el  qual  hi  ha  incertesa  sobre  la  seva  quantia  o 

venciment.  Dóna origen al  passiu  qualsevol  succés del  qual  neix una obligació de 

pagament,  de  tipus  legal,  contractual  o  implícita  per  a  l’entitat,  de  manera  que  a 

l’entitat no li queda un altre alternativa més realista que satisfer l’import corresponent.

L’Ajuntament de Llinars del Vallès durant l’exercici 2017 no té dotació a les següents 

comptes:

14. Provisions a llarg termini

58. Provisions a curt termini

66. Despeses financeres per actualització de provisions

79. Excessos i aplicacions de provisions i de pèrdues per deteriorament 
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17. Informació sobre el medi ambient 

Aquests apartat només afecta a les entitats locals que es regeixin per el PGCALN no 

així a les que es regeixen pel PGCALS com és el cas de l’Ajuntament de Llinars del  

Vallès 
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18.Actius en estat de venda

Aquests apartat només afecta a les entitats locals que es regeixin per el PGCALN no 

així a les que es regeixen pel PGCALS com és el cas de l’Ajuntament de Llinars del  

Vallès. 
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19.Presentació per activitats del compte de resultats econòmic – 

patrimonials

Aquests apartat només afecta a les entitats locals que es regeixin per el PGCALN no 

així a les que es regeixen pel PGCALS com és el cas de l’Ajuntament de Llinars del  

Vallès. 
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20.Operacions  per  administració  de  recursos  per  compte 

d’altres ens

L’Ajuntament de Llinars del Vallès no ha tingut moviments per aquest concepte al llarg 

de l’exercici 2016.
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21.Operacions no pressupostàries de tresoreria

21.1. Deutors

El saldo de Deutors pendents de cobrar a inici de l’exercici era de 124.495,78 € i a  31 

de desembre és de 134.076,10 €. Aquest saldo es compon de 9 conceptes:

- Els  Deutors  per  IVA  (per  retribucions  d’aigua  i  bonificació  per  recollida 

selectiva) a 1 de gener de 2017 eren de 55.833,05 €, durant l’any 2017 s’han 

carregat  152.873,41   €  i  abonat  148.907,67  €,  per  això  el  saldo  a  31  de 

desembre de 2017 és de 59.787,15 €.

- Deutors per provisió de fons, a 1 de gener  el saldo era de 11.500,00 €. S’han 

carregat 0,00 € i s’han abonat 4.300€quedant un saldo a 31 de desembre de 

2017 de 7.200 €.

- Com a Altres Deutors no pressupostaris, el saldo a 1 de gener era de 7,06 € i  

s’ha ajustat el total de l’import en les modificacions de saldo inicial, complint 

amb la recomanació d’ajust que es recollia en la memòria de 2016, per la qual 

cosa el saldo a 31 de desembre és 0.

- El  saldo  a  1  de  gener  d’  anticipis  i  préstecs  concedits  a  treballadors  de 

l’Ajuntament era de 2.330,57 €. S’hi ha carregat 9.100 € més i s’han abonat 

9.600€, quedant un saldo a 31 de desembre de 1.830,57€.

- Deutors per diferències de nòmines era de 0,06 € a 1 de gener i no ha patit  

modificacions  al  llarg  de  l’exercici.  S’ha  ajustat  el  concepte  a  0  al  final  de 

l’exercici. 

- A 1 de gener Hisenda Pública era deutora per IVA per valor de 13.773,24 €, 

durant l’exercici s’han carregat 89.858,69 € més i se n’han abonat 38.557,83 €; 

quedant un saldo pendent de cobrament a 31 de desembre de 65.074,10€.

- El compte d’Hisenda Pública per IVA suportat no tenia saldo inicial i després 

dels  càrrecs  i  abonaments  per  import  de  153.463,70  €  queda  sense  saldo 

pendent de cobrament a 31 de desembre.

- Com Dipòsits constituïts a principi  d’any hi  havia 184,28 €.; durant  l’any no 

s’han imputat ni càrrecs ni abonaments per tant a final d’any el saldo és de 

184,28 €. Corresponen a fiances que l’ajuntament ha dipositat segons consten 
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en  els  contractes  d’arrendament  de  terrenys  que  el  dia  que  es  finalitzi 

l’arrendament caldrà que l’Ajuntament sol·liciti la devolució de les garanties 

21.2. Creditors

El saldo de creditors pendents de pagar a inici de l’exercici era de 1.200.284,01 € i a 31 

de desembre és de 1.218.443,23€. Els creditors els desglossem en 18 conceptes.

 

- El saldo per Creditors per IVA era de 6.595,89 €. S’hi ha carregat 129.975,68 € i s’hi  

ha abonat 138.772,10 €, quedant un saldo a 31 de desembre de 15.392,31 €.

- El saldo per Creditors Extrapressupostaris fins 2010  a 1 de gener de 2017 era de 

12.953,67 €. No s’hi ha carregat ni abonat res. El saldo resultant a 31 de desembre 

era de 12.953,67€.

- El  saldo per Creditors Extra pressupostaris (Agència Catalana de l’Aigua) era  de 

449.978,00 € a 31 de desembre. No s’hi ha carregat ni abonat res, per la qual cosa 

era el mateix saldo a 31 de desembre. 

- El  saldo  per  Dipòsits  per  creditors  Extra  pressupostaris  de  veïns  carretera  de 

Vilamajor  a 1 de gener era de 24.388,41 €. No s’hi han carregat ni abonat imports.

- El saldo per Bestretes i préstecs rebuts era de 0,00 € a 1 de gener. S’hi han carregat 

4.183.741,58 € i s’hi ha abonat la mateixa xifra per lo tant el saldo resultant a final 

d’any és de 0,00 €.

- Altres creditors no pressupostaris tenien un saldo inicial de 40.867,52 € i durant 

l’exercici s’han abonat 165,44 i s’han carregat 40.867,52 € quedant un saldo a 

31 de desembre de 165,44 € 

- Enguany hi ha un saldo a 31 de desembre de 2017 de creditors pendents de 

pagament del compte 20501 diferencies d’IVA a declarar exercici següent  que 

corresponen  a  unes diferencies  de  criteri  amb un  proveïdor  portuguès que 

queden saldades en la declaració d’IVA presentada a hisenda per tancament 

exercici 2017 

- Hisenda pública creditora per IVA tenia un saldo inicial a 1 de gener de 2017 de 

15.195,42 € durant l’any s’han fet abonaments per 138.772,22 € i càrrecs per 

32.634,21 € quedant doncs un saldo a 31 de desembre de 84.353,43 €
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- El saldo per IRPF Treball Professional a 1 de gener de 2017 era de 8.752,39  €. 

S’hi ha carregat 39.502,84 € i s’hi ha abonat 39.001,72 €, quedant un saldo a 

31 de desembre de 8.251,31 €.

- El  saldo per IRPF Retenció Treball  Personal  a 1 de gener de 2017 era de 

99.984,24 €. S’hi  han carregat  335.476,8 € i  s’hi  han abonat  337.599,01 €, 

quedant un saldo a 31 de desembre de 102.106,46 €.

- El saldo per IRPF Retenció Càrrecs Electes a 1 de gener de 2017 era de 7.885,35 €. 

S’hi han carregat 25.388,35 € i s’hi han abonat 24.552,22 €, quedant un saldo a 31 

de desembre de 7.049,17€.

- El  saldo per IRPF Lloguers a 1 de gener de 2017 era de 1.636,31 €.   S’hi  han 

carregat 5.246,88 € i s’hi han abonat 5.020,06 €, quedant un saldo a 31 de desembre 

de 1.409,49 €.

- El saldo pendent amb la Seguretat Social a 1 de gener de 2017 era de 69.512,87 €. 

S’hi han carregat 801.118,09 € i s’hi ha abonat 800.089,63 €, quedant un saldo a 31 

de desembre de 68.484,41 €.

- El saldo per Retencions judicials d’havers era de 1.075,11€ a 1 de gener de 2016. 

S’hi han carregat 6.005,87 € i s’hi han abonat 5.739,97 €, quedant un saldo a 31 de 

desembre de 809,21 €.

- El saldo per Dipòsits varis a 1 de gener era de 258.352,60 €. Durant l’exercici s’ han 

carregat  27.712,17 € i  s’ han abonat  50.517,43 €. El saldo a 31 de gener es de 

281.157,86 €.

- El saldo per Fiances en metàl·lic a partir de 2009 era de 180.111,48 € a 1 de gener. 

S’hi van carregar 98.732,44 € i s’hi van abonar 67.386,99 €. El saldo resultant a final 

d’any es de 148.766,03€.

21.3. Aplicacions pendents d’aplicació 

- Pagaments pendents d’aplicació  amb un saldo a 1 de gener de 4.771,67 € amb els 

pagaments  realitzats  durant  l’exercici  per  un  import  de  9.066,56  €  i  amb  els 

pagaments aplicats durant l’any de 11.892,25€ fan un saldo de 1.945,98 € pendent 

d’aplicar a 31 de desembre de 2017

- Cobraments pendents d’aplicació amb un saldo a 1 de gener de 4.936,09 € amb els 

cobraments realitzats durant l’exercici de 7.753.471,44 € i els cobraments aplicats 



                             MEMÒRIA COMPTE GENERAL 2017

durant l’any de 7.753.996,26 fan que els cobraments pendents d’aplicació a 31 de 

desembre de 2017 siguin de 4.411,27 € 
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22.Contractació administrativa. Procediments d’adjudicació

Aquest  apartat  només  afecta  a  les  entitats  locals  que  es  regeixin  pel  PGCALN, 

l’Ajuntament  de  Llinars  del  Vallès  es  regeix  pel   PGCALS.  No  obstant  això,  s’ha 

elaborat la taula de les adjudicacions administratives realitzades en l’exercici, segons 

el procediment d’adjudicació. La citada taula, s’adjunta a continuació:
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23.Valors rebuts en dipòsit

El saldo inicial d’avals registrats era a 1 de gener de 2017 de 4.506.901,59 € i de 

2.469.143,39 a 31 de desembre €.
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24. Informació pressupostària 

La  informació  recull  en  aquests  punt  la  relativa  a  l’exercici  corrent,  tant  de  les 

despeses com dels ingressos, informació d’exercicis tancats, així com la informació 

sobre operacions realitzades amb càrrec a pressupostos d’exercicis futurs 

Tanmateix s’inclou la  informació sobre els projectes de despesa i  les despeses de 

financiació afectada i el romanent de tresoreria 

24.1. Exercici Corrent

24.1.A Pressupost de despeses

24.1.A.1. Modificacions de crèdit

Durant l’exercici  s’han produït modificacions de crèdit  per un import total  de 

5.130.505,64€ que s’han repartit en: 

MODIFICACIONS DE CRÈDIT 2017

CRÈDITS EXTRAORDINARIS 1.016.900,00 

SUPLEMENTS DE CRÈDIT 861.000,00 

AMPLIACIONS DE CRÈDIT 10.000,00 

TRANSFERÈNCIES POSITIVES 257.500,00 

TRANSFERÈNCIES NEGATIVES -257.500,00 

INCORPORACIÓ ROMANENT DE CRÈDIT 3.242.605,64 

CRÈDITS GENERATS 0,00 

BAIXES PER ANUL·LACIÓ 0,00 

TOTAL MODIFICACIONS 5.130.505,64 
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24.1.A.2. Romanents de crèdit

El total de Romanents de crèdit compromesos incorporables és de 1.798.587,01€ i els 

no incorporables 0,00€. El total dels Romanents no compromesos és de 2.667.329,36€ 

dels que els incorporables són 1.872.544,05€ i els no incorporables  644.006,25€ 

24.1.A.3. Creditors per operacions pendents d’aplicar a pressupostos

A  31  de  desembre  el  saldo  en  creditors  per  operacions  pendents  d’aplicar  al 

pressupost és de 0 €.

24.1.B Pressupost d’ ingressos

24.1.B.1. Procés de gestió

24.1.B.1.A. Drets Anul·lats

El  total  dels  drets  anul·lats durant  l’exercici  és  de  168.077,47€  corresponent  a 

anul·lacions de liquidacions, la més destacable és la de multes de trànsit,  amb un 
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import  de 48.447,70 €,  seguida la  participació en el  Fons Nacional  de Cooperació 

Municipal amb 46.416,12 €.

24.1.B.1.B. Drets Cancel·lats

S’han  cancel·lat 6.669,06 € drets  de l’exercici  corrent,  relacionats amb la taxa de 

subministrament d’aigua i la taxa de clavegueram. 

24.1.B.1.C. Recaptació Neta

La  recaptació  Total  ha  estat  de 12.120.588,24 €  i  un cop descomptades totes les 

devolucions d’ingrés per import de 105.113,92 € fan un total  de Recaptació Neta de 

12.015.474,32€.

24.1.B.2. Devolució d’ingressos

Les devolucions  reconegudes durant l’exercici són de 105.113,92€ que s’han pagat en 

la seva totalitat.

24.1.B.3. Compromisos d’ingressos

Els  compromisos  concertats  del  pressupost  d’ingressos  de  l’exercici  corrent  en  el 

procés de gestió són els incorporats de pressupostos tancats de 221.378,04€, dels 

que  159.834,98  €  corresponen  a  la  subvenció  per  a  promoció  econòmica  de  la 

Diputació , els compromisos concertats a l’exercici ascendeixen a 1.111.406,65€ fent 

un total de compromisos concertats de 1.332.784,69 €. Els compromisos realitzats són 

de 1.077.332,79€ i els compromisos pendents de realitzar a 31 de desembre de 2017 

són de 255.451,90 €.
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24.2. Exercicis Tancats

24.2.A  Obligacions de pressupostos tancats

A 1 de gener  de 2017,  les Obligacions pendents de pagament  d’exercicis  tancats 

sumaven 926.620,92€, de les quals s’han anul·lat o modificat 2.403,62 € s’han pagat 

un total de 924.217,30€, les obligacions pendents a 31 de desembre són de 0 €.

S’adjunta quadre amb el detall de les obligacions de pressupostos tancats.

24.2.B Drets a cobrar de pressupostos tancats

24.2.B.1. Drets pendents de cobrament totals

El saldo inicial a 1 de gener del 2017 era de 5.204.298,04€.

Després de quadrar saldo amb L’Organisme de Gestió tributària s’han fet els següents 

ajustos:

S’han modificat saldos inicials (ORGT) per       -1.673,66€

El total dels drets anul·lats ha estat de    141.201,63€

Total drets cancel·lats      92.610,30€

Recaptació 1.775.499,41€

Pendent cobrament a 31 de desembre       3.193.313,04€

24.2.B.2. Drets Anul·lats

Els drets anul·lats durant l’any 2017 tenen un import de 141.201,63€.

24.2.B.3. Drets Cancel·lats

Els  drets  cancel·lats  durant  l’any  2017  fan  un  total  de  92.610,30€  provinent  tots 

d’insolvències.
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24.2.C Variació de resultats pressupostaris d’exercicis anteriors

La variació total de drets ha estat de (-)  233.081,97€ provinents de les operacions 

corrents. 

24.3. Exercicis posteriors

24.3.A Compromisos de despeses amb càrrec a pressupostos d’exercicis 

posteriors

Com a compromís de despesa en càrrec a pressupostos d’exercicis futurs, es preveu 

pel  exercici  2018  el  compromís  del  projecte  plurianual  de  l’edifici  Annex  de  Can 

Marquès. per a l’exercici 2018, es preveu una despesa de 200.000,00 euros. Un cop 

transcorregut aquest exercici pressupostaris, es podrà procedir a donar el projecte per 

executat i finalitzat. 

D’altra banda, també es preveu un compromís de despesa en càrrec al pressupost 

d’exercici futur per l’any 2018 per import de 80.000,00 €  fonamentat en l’acord pres 

per sessió plenària de data 11 d’abril de 2013 on s’acorda aprovar la modificació del 

contracte  sobre  la  redacció  del  projecte  executiu  i  la  concessió  d’obra  pública  de 

construcció i explotació de la piscina coberta i centre lúdic esportiu municipal de Llinars 

del Vallès , subscrit amb la mercantil Llinarsport, SL en data 20 de juliol de 2007.

24.3.B Compromisos d’ ingressos amb càrrec a pressupostos d’exercicis 

posteriors

Pel que fa als exercicis posteriors i en referència als compromisos d’ingressos amb 

càrrec a pressupostos d’exercicis posteriors no hi ha cap previsió.

24.4. Execució de projectes de despeses

24.4.A Resum d’execució

L’execució dels projectes de despesa durant l’any 2017 és la següent: partim d’una 

despesa prevista de 22.229.908,23€ de la que hi ha una despesa compromesa per un 

import de 21.138.638,98€. D’aquestes teníem obligacions reconegudes a 1 de gener 

de  2017  per  un  import  de  16.940.132,27€  i  durant  l’exercici  s’han  reconegut 

obligacions per 2.682.490,74€ fent un total d’obligacions reconegudes acumulades de 
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19.622.623,01€,  quedant  una  despesa  pendent  de  realitzar  a  31 de desembre  de 

2.607.285,22€. 

24.4.B Anualitats pendents

Les anualitats pendents a 31 de desembre de 2017  són:

Any 2017  2.527.285,22€

Any 2018      80.000,00 €

Els imports de l’any 2018 correspon a l’acord pres per sessió plenària de l’11 d’abril de 

2013 en el  que s’acorda aprovar la modificació del contracte sobre la redacció del 

projecte executiu i la concessió d’obra pública de construcció i explotació de la piscina 

coberta i centre lúdic esportiu municipal de Llinars del Vallès, subscrit amb la mercantil 

Llinarsport, SL en data 20 de juliol de 2007. 

24.5. Despeses amb finançament afectat

Les desviacions  de les   despeses amb finançament  afectat,  calculades a  final  de 

l’exercici,  són de:

Desviacions acumulades positives   1.136.268,76€

Desviacions acumulades negatives      150.748,41€

Desviacions de l’exercici positives      358.074,27€

Desviacions de l’exercici negatives     230.926,57€

El detall, està inclòs  en la documentació complementaria, on hi consten les dades 

generals d’identificació.(codi de despesa, descripció agent finançador) La desviació de 

finançament  per  agents,  a  través  dels  conceptes  pressupostaris  per  on  s’han 

materialitzat  i  també  per  a  cada  un  dels  agents  d’on  procedeixi  els  ingressos 

pressupostaris previstos durant els diversos exercicis; també es facilita informació dels 
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coeficients de finançament i de les desviacions tant de les acumulades com de les de 

l’exercici.  

S’adjunten les fitxes per a cada unitat.

24.6. Romanent de tresoreria 

El romanent de tresoreria total de l’exercici 2017 ha estat de 10.631.077,62€ un cop 

aplicats el  saldo de dubtós cobrament (2.711.392,15€) i  descomptat el  finançament 

afectat  (1.136.268,76€)  el romanent de tresoreria per a despeses generals és positiu, 

en 6.783.416,71€.
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25. Indicadors financers, patrimonials, pressupostaris

25.1. Indicadors financers i patrimonials

a)  LIQUIDITAT IMMEDIATA: Reflecteix el percentatge de deutes pressupostaris i no 

pressupostaris que es poden atendre amb el líquid immediatament disponible. 

Liquiditat immediata =Fons líquids / Passiu corrent = 7.950.610,14€ / 3.089.429,94€ = 

2,57

(Fons líquids: Efectiu i altres actius líquids equivalents)

b) LIQUIDITAT A CURT TERMINI: Reflecteix la capacitat que té l’entitat per  atendre a 

curt termini les seves obligacions pendents de pagament. 

Liquiditat  a  curt  termini  =  (Fons líquids  +  Drets  pendents  de cobrament)  /  Passiu 

corrent = (7.950.610,14€  + 5.324.668,76€) / 3.089.429,94€ = 4,3

c)  LIQUIDITAT GENERAL:  Reflexa en quina mesura tots els elements patrimonials 

que componen l’actiu corrent cobreixen el passiu corrent. 

Liquiditat general =  actiu corrent / Passiu corrent: = 

= 10.566.342,81€ / 3.089.429,94€ = 3,42

d) ENDEUTAMENT PER HABITANT: En les entitats territorials i els seus  organismes 

autònoms,  aquest  índex  distribueix  el  deute  total  de  l’entitat  entre  el  número  de 

habitants. 

Endeutament per habitant = (passiu corrent + passiu no corrent) / Nombre d’habitants 

= (3.089.429,94€ + 1.806.034,49€) / 9.749 = 502,15

e) ENDEUTAMENT: Representa la relació entre la totalitat del passiu exigible (corrent i 

no corrent) respecte al patrimoni net més el passiu total de l’entitat. 

Endeutament:  (Passiu  corrent  +  Passiu  no  corrent)  /  (Passiu  corrent  +  Passiu  no 

corrent  +  Patrimoni  net  )=  (3.089.429,94€  +  1.806.034,49€)  /  (3.089.429,94€  + 

1.806.034,49€ + 55.869.549,24€) =0,08
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f) RELACIÓ D’ ENDEUTAMENT: Representa la relació existent entre el passiu corrent 

i el no corrent. 

Relaci  d’endeutament  =  Passiu  corrent/  Passiu  no  corrent  =    3.089.429,94€  /óó  

1.806.034,49€= 1,71

g) CASH – FLOW: Reflecteix  en quina mesura els fluxos nets de gestió  de caixa 

gestió cobreixen el passiu de l’entitat. 

Cash – Flow =(Passiu no corrent / Fluxos nets de gestió  ) + ( Passiu corrent /Fluxos 

nets de gestió) = (1.806.034,49€/ 3.474.120,75€) + (3.089.429,94€ /3.474.120,75€ ) = 

1,41

(Fluxos nets de gestió: Import dels “fluxos nets d’executiu por activitats de gestió” de l’estat de fluxos  

d’efectiu).

h)  PERÍODE  MIG  DE  PAGAMENT  A  CREDITORS  COMERCIALS: Reflecteix  el 

número de dies que por terme mig triga l’entitat a pagar als seus creditors comercials 

derivats, en general, de l’ execució dels capítols 2 i 6 del pressupost. 

Aquest indicador s’obté aplicant les regles establertes per a calcular el “període mig de 

pagament”  a  efectes  del  subministrament  d’informació  sobre  el  compliment  dels 

terminis de pagament de les entitats locals. Es calcula un únic indicador referit a tot 

l’exercici i al conjunt dels deutes incloses en el seu càlcul. 

Període mig de pagament a creditors comercials  = (Sumatori del nombre de dies del 

període de cobrament X import de pagament) / Sumatori de l’import de pagament= 

(133.536.605,56 / 8.214.735,95) =  16,26

i) PERÍODE MIG DE COBRAMENT: Reflecteix el número de dies  que per terme mig 

triga  l’entitat  a  cobrar  els  seus  ingressos,  és  a  dir,  en  recaptar  els  seus  drets 

reconeguts derivats de l’execució dels capítols 1 a 3 i 5, exclosos d’aquets últim capítol 

els ingressos que deriven d’operacions financeres

Període mig de cobrament = (Sumatori del nombre de dies del període de cobrament 

X import de cobrament)/ Sumatori del import de cobrament)
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j) RATIS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL 

Per l’ elaboració dels següents ratis es tindrà en compte les equivalències amb els 

corresponents epígrafs del compte del resultat econòmic-patrimonial de l’ entitat: 

ING.TRIB.: Ingressos tributaris i urbanístics. 0,73

TRANSFR.:  Transferències i  subvencions rebudes.  V.  I  PS.:  Vendes i  prestació de 

serveis. 0,24

G. PERS.: Despeses de personal. 0,24

TRANSFC.: Transferències i subvencions concedides. 0,07

APROV.: Aprovisionaments. 0’00

1. Estructura dels ingressos

INGRESSOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR) 

ING. TRIB / IGOR TRANSFR / IGOR V i PS / IGOR La resta IGOR / IGOR

9.479.845,36/

12.958.930,75 

=0,73

3.130.626,64/

12.958.930,75  = 

0,24

101.730,14  /

12.958.930,75 =0,01

246.728,61/

12.958.930,75 = 0,02

2. Estructura de les despeses

DESPESES DE GESTIÓ ORDINARIA (GGOR) 

G. PERS. / GGOR TRANSFC / GGOR
APROV  / 

GGOR
La resta  GGOR / GGOR

3.115.066,76/

12.484.854,65 

=0,25

903.152,56/

12.484.854,65 

=0,07

0,00

(6.240.774,49+2.225.860,84) 

/

12.484.854,65 = 0,68



                             MEMÒRIA COMPTE GENERAL 2017

3. Cobertura de les despeses corrents:  posa de manifest la relació existent en les 

despeses de gestió ordinària i els ingressos de la mateixa naturalesa

Despeses de gestió ordinària / Ingressos de gestió ordinària     = 12.484.854,65€ / 

12.958.930,75€ = 0,96

25.2. Indicadors pressupostaris.

a) Del pressupost de despeses corrents: 

1)  EXECUCIÓ  DEL  PRESSUPOST  DE  DESPESES: Reflecteix  la  proporció  dels 

crèdits  aprovats  en  l’exercici  que  han  donat  lloc  a  reconeixement  d’  obligacions 

pressupostàries. 

Execuci  del  pressupost  de  despeses  =Obligacions  reconegudes  netes  /  Crèditsóó  

definitius = 13.186.255,27 / 17.652.171,64= 0,75

2)  REALITZACIÓ  DE  PAGAMENTS: Reflecteix  la  proporció  d’obligacions 

reconegudes en l’exercici que el seu pagament ja s’ha realitzat al finalitzar el mateix 

respecte al total d’obligacions reconegudes. 

Realitzaci  de pagaments = pagaments realitzats / Obligacions reconegudes netes =óó  

11.762.962,51€ / 13.186.255,27 € = 0,89

3) DESPESES PER HABITANT: Per a les entitats territorials i els seus organismes 

autònoms, aquest índex distribueix la totalitat de la despesa pressupostària realitzada 

en l’exercici entre els habitants de l’entitat. 

Despeses per habitant = obligacions reconegudes netes / Número d’ habitants  = 

13.186.255,27 € / 9.749  = 1.352,58€ per habitant

4) INVERSIÓ PER HABITANT: Per  a les entitats territorials i els seus organismes 

autònoms,  aquest  índex  distribueix  la  totalitat  de  la  despesa  pressupostària  per 

operacions de capital realitzat en l’exercici entre el número d’habitants de l’entitat. 

Inversi  per  habitant  =  obligacions  reconegudes  netes  (capítols  6  i  7)  /  Númeroóó  

d’habitants =  2.682.490,74€ / 9.749   = 275,16€ per hab.
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5)  ESFORÇ  INVERSOR:  Mostra  la  proporció  que  representen  les  operacions  de 

capital  realitzades  en  l’exercici  en  relació  amb  la  totalitat  de  les  despeses 

pressupostàries realitzades en el mateix. 

Esforç inversor = obligacions reconegudes netes (capítols 6 i  7) /  Total  obligacions 

reconegudes netes =  2.682.490,74€ / 13.186.255,27 € = 0,20 

b) Del pressupost d’ ingressos corrents:

1)   EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS: Reflexa la proporció que sobre 

els ingressos pressupostaris previstos suposen els ingressos pressupostaris nets, són 

doncs, els drets reconeguts nets. 

Execuci  del pressupost d’ingressos = drets reconeguts nets / Previsions definitives=óó  

14.012.753,94€ / 17.652.171,64€ = 0,79

2)   REALITZACIÓ  DE  COBRAMENTS: Reflexa  la  proporció  que  suposen  els 

cobraments obtinguts en l’exercici sobre els drets reconeguts nets. 

Realitzaci  de cobraments = recaptació neta / Drets reconeguts nets = 12.015.474,32€óó  

/ 14.012.753,94€ = 0,86

3)   AUTONOMÍA: Mostra la proporció que representen els ingressos pressupostaris 

realitzats en l’exercici, excloent els derivats de subvencions i de passius financers, en 

relació amb la totalitat dels ingressos pressupostaris realitzats en el mateix. 

Autonomia: = Drets reconeguts nets (Capítols 1 a 3, 5, 6 i 8 + transferències rebudes) / 

Total drets reconeguts nets = (12.057.000,78€ / 14.012.753,94€)= 0,86

4)   AUTONOMÍA  FISCAL:  Reflexa  la  proporció  que  representen  els  ingressos 

pressupostaris de naturalesa tributaria realitzats en l’exercici en relació amb la totalitat 

dels ingressos pressupostaris realitzats en el mateix. 

Autonomia fiscal= drets reconeguts nets (d’ingressos de naturalesa tributària) / Total 

drets reconeguts nets =  9.458.191,73€ / 14.012.753,94€ =  0’67
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5)   SUPERÀVIT (O DÈFICIT) PER HABITANT en les entitats territorials i  els seus 

organismes autònoms: 

Superàvit (o dèficit) per habitant = resultat pressupostari ajustat / Número d’habitants = 

1.780.350,78€ / 9.749 = 182.62€ per habitant

c) De pressupostos tancats

1) REALITZACIÓ DE PAGAMENTS: Posa de manifest la proporció de pagaments que 

s’han efectuat en l’exercici de les obligacions pendents de pagament de pressupostos 

ja tancats. 

Realització de pagaments  = pagaments / Saldo inicial d’ obligacions (+/-modificacions 

i anul·lacions) = 924.217,3€ / 924.217,3€ = 1,00  

2) REALITZACI  DE COBRAMENTS:ÓÓ  Posa de manifest la proporció de cobros que 

s’han efectuat en l’exercici relatius a drets pendents de cobrament de pressupostos ja 

tancats. 

Realitzaci  de cobraments = Cobraments / Saldo inicial de drets (+/-modificacions ióó  

anul·lacions)    =  1.775.499,41€  /  5.061.422,75€   =  0’35
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26. Informació sobre el cost de les activitats

Aquest  apartat  només  afecta  a  les  entitats  locals  que  es  regeixin  pel  PGCALN, 

l’Ajuntament de Llinars del Vallès es regeix pel  PGCALS. 
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27. Indicadors de gestió

Aquest  apartat  només  afecta  a  les  entitats  locals  que  es  regeixin  pel  PGCALN, 

l’Ajuntament de Llinars del Vallès es regeix pel  PGCALS. 
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28.Fets posteriors al tancament 

No s’ha esdevingut  cap fet  amb posterioritat  al  tancament que sigui d’utilitat  per a 

lectura dels comptes anuals de l’entitat.
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29.Aspectes derivats de la transició a les noves normes

L’estat  de  conciliació  que  posa  de  manifest  la  correspondència  existent  entre  els 

saldos recollits en l’assentament d’obertura de la comptabilitat de l’exercici 2017 amb 

els que constaven al tancament de 2016 

S’  inclouen  en  aquest  apartat  :el  balanç,  el  compta  de  resultats  econòmic  – 

patrimonials i el romanent de tresoreria  inclosos en els compte general  de l’any 2017.

Les sumes del  deure i  les de l’haver han de ser iguals,  i  les dels saldos deutor i 

creditor també han de coincidir. D’aquesta manera es compleix el principi de dualitat.
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30.Estat de la Conciliació Bancària

Cal que a final d'any s'efectuï un arqueig, amb la corresponent conciliació bancària, 

amb la finalitat  de garantir  la  correcció dels imports  que,  després figuraran com a 

disponibilitats líquides a la justificació i rendició de comptes presentada  a l’ajuntament. 

L'arqueig permet comprovar que el saldo real de la tresoreria del centre concorda amb 

el saldo teòric, resultant de les anotacions en els llibres i comptes comptables. 

De forma similar,  la  conciliació bancària comprova l'import  del  saldo del  llibre de 

comptes corrents en finalitzar el mes amb l'extracte bancari, de la mateixa data. En 

aquest cas poden donar-se més diferències que en l'anterior.

S’adjunten com a informació complementària les actes d’arqueig i  les conciliacions 

bancàries elaborades per la tresoreria de l’ajuntament.
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31.Balanç de comprovació

Una vegada comptabilitzades totes les transaccions de l’exercici comptable, podem 

confeccionar  el  balanç  de  sumes  i  saldos.  La  funció  principal  d’aquest  balanç  és 

comprovar  que els  assentaments  anotats  al  llibre  diari  s’han traslladat  de  manera 

correcta als comptes corresponents del llibre major.  Per això també rep el  nom de 

balanç de comprovació.
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