
Memòria de l’exercici 2012 
 
AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT 
 
4. Normes de valoració 
 
4.1. Immobilitzat  

 

Per a la valoració de l’immobilitzat s’han utilitzat els criteris establerts al Reglament 

regulador de les normes i procediments de gestió del patrimoni, aprovat pel Ple de 

l’Ajuntament en sessió de data 23 de desembre de 2010, i, en particular s’han aplicat els 

següents criteris: 

 

A) Immobilitzat adquirit a títol onerós: 

a.1) Anterior a 31/12/1991: s’ha valorat d’acord amb l’inventari aprovat 

per la Corporació. 

a.2) L’adquirit amb posterioritat: s’ha valorat pel preu d’adquisició, sense 

incorporar les despeses financeres. 

 

B) Immobilitzat adquirit a títol lucratiu: 

b.1) Anterior a 31/12/1991: s’ha valorat d’acord amb l’inventari aprovat 

per la Corporació. 

b.2) L’adquirit amb posterioritat: s’ha valorat pel valor venal, determinat 

mitjançant valoració de tècnic municipal. 

b.3) L’adquirit a títol gratuït com a contraprestació en espècie a les 

transferències de capital atorgades per l’Ajuntament a entitats públiques i 

societats mercantils municipals, es valora al cost de producció, segons 

l’import realment certificat, inclòs a la certificació final d’obra, o a l’acta de 

recepció. En el cost s’inclou l’IVA. 

b.4) L’adquirit a títol gratuït provinent de la societat mercantil municipal 

EMDUCSA (actualment PROCORNELLÀ), mitjançant encàrrec o encomana 

de gestió, es valora al cost de producció incorregut per EMDUCSA 

(actualment PROCORNELLÀ), segons consta a la seva comptabilitat. 



 

C) Permutes:  

c.1) Els béns adquirits per permuta es valoren segon el seu valor venal, 

determinat mitjançant valoració de tècnic municipal. 

 

D) Béns destinats a l’ús general: 

d.1) Un cop finalitzades les inversions, són traspassades al patrimoni lliurat 

a l’ús general, pel seu cost de producció.  

 

L’amortització es calcula en funció de la vida útil estimada, de forma lineal, aplicant els 

percentatges i coeficients i els períodes màxims establerts a les taules d’amortització 

que figuren com annex al Reglament de l’Impost de Societats (RD 1774/2004), sobre el 

valor amortitzable de l’element. Es considera com a valor amortitzable del bé el preu 

d’adquisició menys el valor residual, que s’estima, amb caràcter general en el 5% del 

preu d’adquisició. Es comença a dotar l’amortització dels elements de l’immobilitzat al 

dia següent de l’alta. Les inversions destinades a l’ús general, els terrenys, els drets  per 

permuta d’obres futures i les inversions gestionades per a altres ens públics no 

s’amortitzen. 

 

Els percentatges aplicats són els següents: 

 

TAULES D'AMORTITZACIÓ APLICADES A L'IMMOBILITZAT DE L'AJUNTAMENT 
DE CORNELLÀ 

Compte 
PGCP 

Descripció 
Vida Estimada 
del Bé (Anys) 

% Valor 
Residual 

% 
Màxim 

% 
Mínim 

Aplicació

2120 PROPIETAT INDUSTRIAL 10 5,00% 33,00% 16,67% 10,00%

2150 APLICACIONS INFORMÀTIQUES 4 5,00% 33,00% 16,67% 25,00%

2190 ALTRE IMMOBILITZAT IMMATERIAL 4 5,00% 33,00% 16,67% 25,00%

2210 CONSTRUCCIONS 50 5,00% 2,00% 1,00% 2,00%

2220 INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES 8 5,00% 12,00% 5,56% 12,50%

2230 MAQUINARIA 9 5,00% 12,00% 5,56% 11,11%

2240 UTILLATGE 4 5,00% 30,00% 12,50% 25,00%

2260 MOBILIARI 10 5,00% 10,00% 5,00% 10,00%

2261 EQUIPS D'OFICINA 7 5,00% 15,00% 7,14% 14,28%

2262 EQUIPS D'OFICINA 7 5,00% 15,00% 7,14% 14,28%

2263 EQUIPS D'OFICINA 7 5,00% 15,00% 7,14% 14,28%

2270 EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ 4 5,00% 25,00% 12,50% 25,00%

2280 ELEMENTS DE TRANSPORT 7 5,00% 16,00% 7,14% 14,29%



4.2. Inversions financeres 

 

Les inversions financeres permanents, estan constituïdes per les accions de propietat 

municipal en les empreses municipals i es valoren pel seu valor nominal. La distribució 

és la següent: 

 

Societat Nombre 

d’accions 

Valor nominal Valor 

participació 

% de 

participació 

PROCORNELLÀ 12171 450,759081 5.486.188,78 100 

TECSALSA 1998 30,05 60.041,10 99,90 

TOTAL   5.546.229,88  

 

 

4.3. Provisions per a riscos i despeses 

 

En aplicació del principi de prudència, s’han dotat provisions per a responsabilitats per 

l’import estimat deduït de les reclamacions de responsabilitat patrimonial 

extracontractual, presentades per diferents contractistes, segons la informació facilitada 

per l’Assessoria Jurídica i els Departaments gestors implicats, i que a la data de 

tancament de l’exercici 2012 es trobaven en tramitació. 

 

La quantia d’aquest provisió és de 2.368.689,61€, amb càrrec al compte 6290 de 

despeses de comunicacions i altres serveis, i de 832.211,51€, amb càrrec al compte 

6230 de serveis professionals independents. 

 

Per contra no s’ha dotat cap provisió per a l’aportació en exercicis futurs, de les 

quantitats derivades de la supressió de la paga extraordinària de desembre del personal 

al servei de l’Ajuntament, a realitzar aportacions a plans de pensions, en compliment 

d’allò que va disposar l’art. 2 del RD-Llei 20/2012. No s’ha realitzat aquesta dotació, 

per aplicació analògica, del criteri expressat per l’IGAE i que recull l’ICAC, en el 

BOICAC núm. 92/2012, en relació a la dotació expressada en una societat mercantil 

pública, que considera que no s’ha de realitzar aquesta dotació, però que s’ha 

d’informar a la memòria. 



 

La quantia de la paga extraordinària del mes de desembre del personal al servei de 

l’Ajuntament, és de 952.330,45€, segons es dedueix de l’acord de la Junta de Govern 

Local, de declaració de no disponibilitat dels crèdits destinats a aquesta finalitat.    

 

4.4. Deutes 

 

Els deutes es valoren pel seu valor de reembossament. 

  

Els deutes amb venciment en els propers dotze mesos es consideren a curt termini. 

 

Els interessos diferits es calculen segons el tipus d’interès vigent en el període de 

meritament i en funció dels dies de meritament fins a 31/12. Els interessos així calculats 

s’apliquen al resultat econòmic-patrimonial de l’exercici. No obstant això, aquests 

interessos no s’apliquen com a despeses al pressupost fins el moment del reconeixement 

de l’obligació. 

 

4.5. Provisions per a insolvències 

 

S’han dotat provisions per a insolvències segons el criteri i imports següents: 



DETERMINACIO SALDOS DUBTOS COBRAMENT (ART.103 R.D.500/90).

D'acord amb l'establert a l'article 94 de les bases d'ecució del Pressupost 2012

EXERCICI CONCEPTE DENOMINACIO IMPORT PENDENT DRETS DUBTOS COBRAMENT

COBRAMENT % IMPORT

1991 Tots  - - - 9.404,80 100 9.404,80

TOTAL 1991 9.404,80 100 9.404,80

1998 Tots  - - - 1.507,93 100 1.507,93

TOTAL 1998 1.507,93 100 1.507,93

1999 Tots  - - - 4.182,54 100 4.182,54

TOTAL 1999 4.182,54 100 4.182,54

2000 Tots  - - - 4.795,04 100 4.795,04

TOTAL 2000 4.795,04 100 4.795,04

2001 Tots  - - - 1.182,23 100 1.182,23

TOTAL 2001 1.182,23 100 1.182,23

2002 Tots  - - - 4.927,01 100 4.927,01

TOTAL 2002 4.927,01 100 4.927,01

2003 Tots  - - - 929,95 100 929,95

TOTAL 2003 929,95 100 929,95

2004 Tots  - - - 5.539,02 100 5.539,02

TOTAL 2004 5.539,02 100 5.539,02

2005 Tots  - - - 6.641,11 100 6.641,11

TOTAL 2005 6.641,11 100 6.641,11

2006 Tots  - - - 42.529,23 100 42.529,23

TOTAL 2006 42.529,23 100 42.529,23

2007 Tots  - - - 72.478,23 100 72.478,23

TOTAL 2007 72.478,23 100 72.478,23

2008 Tots  - - - 202.609,42 100 202.609,42

TOTAL 2008 202.609,42 100 202.609,42

2009 Tots  - - - 1.078.256,07 80 862.604,86

TOTAL 2009 1.078.256,07 80 862.604,86

2010 763.00 MMAMB 7.092,81 0 0,00

Resta 875.166,83 40 350.066,73

TOTAL 2010 882.259,64 40 350.066,73

2011 Capítol 4 GENERALITAT 2.018.001,83 0 0,00

Capítol 7 GENERALITAT 850.374,43 0 0,00

Resta 2.106.980,97 15 316.047,15

TOTAL 2011 4.975.357,23 6 316.047,15

TOTAL EXERCICIS TANCATS 7.292.599,45 26 1.885.445,24

2012 Capitol I Impostos directes 3.735.523,18 5 186.776,16

Capitol II Impostos indirectes 32.939,13 5 1.646,96

Capitol III Taxes i altres ingr. 1.581.460,76 5 79.073,04

Capitol IV Transferencies corrents 3.987.667,38 0 0,00

Capitol V Ingressos patrimonials 95.357,85 5 4.767,89

Capitol VII Transferencies de capital 2.543.512,49 0 0,00

Capitol Actius financers 0,00 0 0,00

Capitol IX Passius financers 0,00 0 0,00

TOTAL 2012 11.976.460,79 2 272.264,05

TOTAL 19.269.060,24 11 2.157.709,29  


