
Memòria de l’exercici 2012 
 
AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT 
 
3. Bases de presentació dels comptes 
 

3.1. Principis comptables 

 

L’Ajuntament ha aplicat durant l’exercici comptable 2012, els principis comptables 

recollits al Pla General de Comptabilitat Pública adaptat a l’Administració Local, que 

està desenvolupat a l’annex de la Instrucció del model normal de comptabilitat local, 

aprovat per Ordre EHA /4041/2004, de 23 de novembre, en conseqüència, els comptes 

anuals expressen la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, de l’execució 

del pressupost i dels resultats de l’Ajuntament. 

Aquests principis són: 

- Entitat comptable. 

- Gestió continuada. 

- Uniformitat. 

- Importància relativa. 

- Registre. 

- Prudència. 

- Meritament:  

1. En aplicació d’aquest principi, les despeses realitzades durant l’exercici que no 

s’hagin pogut aplicar al pressupost per no haver-se reconegut l’obligació, es 

registren al compte 4130, però no al pressupost. A l’exercici següent, aquestes 

despeses s’han d’aplicar al pressupost, prèvia la incoació del corresponent 

expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits. 

2. Les obligacions corresponents a contractes de tracte successiu que deriven de 

compromisos de despesa legalment adquirits, amb venciment a l’exercici, 

s’apliquen al pressupost de l’exercici en el que són reconegudes per l’òrgan 

competent. De conformitat amb el que preveu la regla 70.3 de la Instrucció del 

model normal de comptabilitat local, aquestes despeses no es periodifiquen. 



3. Les despeses corresponents a les retribucions del personal per la paga de juny, 

meritades en l’exercici, es periodifiquen a raó de 30/180, com despeses 

diferides. 

4. Les cotitzacions socials del personal corresponents al mes de desembre que no 

s’hagin reconegut, es periodifiquen, com despeses diferides. 

5. Les despeses de consums de llum, aigua i gas meritades durant l’exercici, 

respecte de les quals no s’hagi reconegut l’obligació, es periodifiquen com a 

despeses diferides, en funció dels consums reals. 

 

- Imputació de la transacció. 

- Preu d’adquisició. 

- Correlació d’ingressos i despeses. 

- No compensació. 

- Desafectació. 

 

3.2. Comparació de la informació 

 

No s’han produït modificacions que impedeixin la comparació dels comptes anuals de 

l’exercici 2012 amb els de 2011. 

 
 


