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1.

ORGANITZACIÓ I ACTIVITAT

1.1. Població oficial i dades socioeconòmiques
La població de les comarques gironines, segons dades oficials de l’IDESCAT a 1 de gener de 2015, és de
753.054 habitants.

A continuació es detallen altres dades socioeconòmiques de la província de Girona (FONT: XIFRA - DIPUTACIÓ
DE GIRONA):
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1.2. Norma de creació de l’entitat
El 28 de març de 2007 (BOP 62) es publica l'edicte següent:
El Ple de la Diputació de Girona, en sessió de 20 de març de 2007, va adoptar entre d’altres l’acord següent:
PRIMER: Aprovar inicialment l’expedient d’establiment del servei de prestació d’assistència i cooperació als
municipis de la demarcació de Girona en matèria de salut pública, que consta de la memòria justificativa, el
projecte d’establiment i el reglament del règim jurídic i del servei, de conformitat amb el que regulen els
articles del 153 al 163 del reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny i aprovar inicialment com a forma de gestió directa del servei esmentat, la
d’organisme autònom local que es crea depenent d’aquesta Diputació amb la denominació d’Organisme
Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, de conformitat amb el que regulen els articles del 199
al 210 del reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de
juny.
SEGON: Aprovar inicialment els estatuts de l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de
Girona.
1.3. Activitat principal, règim jurídic, econòmic i financer i de contractació.
a) Activitat principal
L’activitat de Dipsalut es dirigeix al desenvolupament adequat de les funcions que en matèria sanitària
corresponen als municipis de la demarcació de Girona, d’acord amb les competències de l’article 11 de la
Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut; i en aplicació de l’article 91
i 92, del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local
de Catalunya i demés normativa que sigui d’aplicació.
b) Règim jurídic
L’organisme autònom de salut pública té caràcter administratiu i plena capacitat d’obrar per al compliment
dels seus objectius. La seva actuació es regeix pels seus estatuts i pel dret administratiu, en concret i entre
altres:
• La legislació estatal bàsica:
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
- Reial decret 781/1986, de 18 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de les disposicions legals
vigents en matèria de règim local.
- El Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització ,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
• Legislació catalana de règim local
- Llei municipal i de règim local de Catalunya (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)
- El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals, i la resta de la normativa complementària aplicable.
c) Règim econòmic i financer
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El règim econòmic i financer de Dipsalut s’ajusta a la normativa vigent sobre hisendes locals, i el règim de
comptabilitat i de rendició de comptes és el de la comptabilitat pública local.
d) Règim de contractació
L’organisme autònom de salut pública de la Diputació de Girona està subjecte a la normativa aplicable
sobre la contractació del sector públic.
1.4. Descripció de les principals fonts d’ingressos i , si s’escau, taxes i preus públics.
Els ingressos liquidats de l’Organisme es resumeixen tot seguit:
CONCEPTE
Ingressos corrents
Ingressos de capital
TOTAL

IMPORT
240.079,14
196,22
240.275,36

%
99,92%
0,08%
100%

El detall dels ingressos corrents per capítols pressupostaris és el següent:
CAPÍTOL
3.Taxes, preus públics i altres ingressos
4.Transferències corrents
5.Ingressos patrimonials
TOTAL

IMPORT
225.079,16
14.999,98
196,22
240.275,36

%
93,70%
6,22%
0,08%
100,00%

Els principals ingressos obtinguts en concepte de taxes i preus públics són els següents:
TAXA
Taxa gestió i control legionel·losi
Taxa gestió i control abastament aigua
Taxa gestió i control sorreres infantils
Reintegraments op. corrents ex. tancats
Altres multes i sancions
Interessos de demora
Altres ingressos
Deduccions retribucions en espècie
TOTAL

IMPORT
160.265,06
8.388,50
10.116,00
33.970,77
8.603,70
2.566,56
604,75
563,82
225.079,16

1.5. Consideració fiscal a efectes de l’impost de societats i operacions subjectes a IVA
L'Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona no està subjecte a l'impost de societats,
com totes les administracions Públiques i com a subjecte passiu en relació a les operacions d'IVA.
1.6. Estructura organitzativa bàsica a nivell polític i administratiu
El govern ,l'administració i la representació de l'organisme està a càrrec dels òrgans següents:
- El Consell Rector
- La Presidència
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- La Vicepresidència o Vicepresidències
- La Gerència
L’estructura organitzativa de l'organisme autònom de salut pública (DIPSALUT) a nivell administratiu consta
de 5 àrees:
-

Àrea de Govern
Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica
Àrea d'informació per a la gestió i la qualitat
Àrea de Polítiques i Promoció de la Salut
Àrea de Protecció de la Salut

7. Nombre mig d’ocupats durant l’exercici i a 31 de desembre
La plantilla aprovada per a l’exercici 2015 detalla el nombre de personal en funció del seu règim jurídic i
d’acord amb el següent detall:
FUNCIONARIS DE CARRERA
Denominació lloc de treball

Núm.

Grup Observacions

Escala d'administració general
3. Subescala administrativa
Tècnic/a superior

1

A1

1 vacant

Tècnic/a mitjà/na

2

A2

1 per amortitzar / 1 vacant

Auxiliar administratiu/iva

1

C2

1 vacant

Tècnic/a superior

4

A1

Tècnic/a mitjà/na

1

A2

Escala d'administració especial
2. Subescala de serveis especials
Classe c) Comeses especials

Total:

1 vacant
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PERSONAL DIRECTIU PROFESSIONAL
Denominació lloc de treball
Gerència

Núm.
1

1 vacant

10

Coordinador/a de la Presidència

1
Total:

1 vacant

2

PERSONAL LABORAL
Denominació lloc de treball

Núm.

Grup Observacions

Tècnic/a superior

1

A1

1 vacant

Tècnic/a mitjà/na

17

A2

16 vacants

Administratiu/iva

4

C1

1 reservada 33% discapacitat / 3
vacants

Auxiliar administratiu/iva

6

C2

6 vacants

Subaltern/a

1

E

1 vacant

Total:

29

RESUM FINAL DE LA PLANTILLA DE PERSONAL
Nombre total de personal funcionari:

9

Nombre total de personal directiu:

2

Nombre total de personal laboral:

29
Total:

40

El nombre mig de treballadors a 31 de desembre es resumeix en el següent quadre:

Règim jurídic
Funcionaris
Laborals
Eventual
Total

Nombre d'efectius
7
2
26
35
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1.8. Entitats propietàries i percentatges de participació
L'ens (DIPSALUT) és un organisme autònom de la Diputació de Girona.
1.9. Entitats del grup, multigrup i associades de les que forma part
A efectes de comptabilitat nacional, l’organisme autònom de salut pública de la Diputació de Girona ha
estat considerat una unitat institucional pública dependent de la Diputació de Girona, i classificada dins el
sector de les administracions públiques. Per això, els comptes anuals de l’organisme autònom formen part
de la documentació complementària del compte general de la Diputació de Girona, de conformitat amb la
regla 48.1.c) de la ICAL 2013.

2.

GESTIÓ INDIRECTA DE SERVEIS PÚBLICS, CONVENIS I ALTRES FORMES DE COL·LABORACIÓ

2.1. L’ens no presta cap servei públic (d’import significatiu) sota cap de les formes de gestió indirectes
previstes a la normativa.
2.2. L’ens no ha signat cap conveni de col·laboració (d’import significatiu) per a la realització de les seves
activitats en l’exercici.
2.3. L’ens no participa en cap activitat, la gestió del qual s’efectuï de forma conjunta amb altres
organitzacions.
2.4. L’ens no ha utilitzat cap altra forma de col·laboració pública i privada (d’import significatiu) en la
prestació dels seus serveis durant l’exercici.

3.

BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES

3.1. Imatge fidel
Els presents comptes anuals reflecteixen la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, del resultat
econòmic i patrimonial i de l’execució del pressupost.
En la seva elaboració s’han tingut en compte els requisits de la informació, els principis comptables públics i
els criteris comptables recollits en la Instrucció del model normal de comptabilitat local, aprovat per Ordre
HAP/1781/2013, de 20 de setembre.
3.2. Comparació de la informació
D’acord amb la disposició transitòria segona de la Instrucció del model normal de comptabilitat local,
aprovat per Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, en els comptes de l’exercici 2015 no es reflecteixen
en el balanç, en el compte del resultat econòmic i patrimonial ni en la resta d’estats que inclouen
informació comparativa, les xifres relatives a l’exercici anterior.
3.3. Canvis de criteris de comptabilització i correcció d’errors
No s’han produït canvis de criteris de comptabilització i correcció d’errors.
12

3.4. Informació sobre canvis en estimacions comptables significatius
No s’han produït canvis en estimacions comptables.

4.

NORMES DE RECONEIXEMENT I VALORACIÓ

Les normes de valoració s’han desenvolupat a partir de les “Normes de reconeixement i valoració”
contingudes en la segona part del Pla general de comptabilitat pública adaptat a l’administració local,
annex a la Instrucció del model normal de comptabilitat local aprovat per ordre HAP/1781/2013, de 20 de
setembre (ICAL 2013).
Seguidament s’indiquen els criteris comptables aplicats en relació a les partides següents:
4.1. Immobilitzat material i intangible
L’apartat segon del manual de normes i procediments de la Diputació de Girona i dels seus organismes
autònoms, aprovada per Decret del President de la Diputació de Girona de data 20 d’abril de 2015,
desenvolupa les principals normes de valoració que afecten a l’immobilitzat i que condicionen la gestió dels
béns de la Diputació de Girona i ens dependents.
Concepte
L’immobilitzat material són els actius tangibles, mobles i immobles que posseeix la Diputació i els seus
organismes autònoms per al seu ús en la producció o subministrament de béns i serveis o per als seus
propis propòsits administratius, i que s’espera que tinguin una vida útil major a un any. S’exclouen de
l’immobilitzat material i, per tant, es consideren despesa de l’exercici, aquells béns mobles el preu unitari i
la importància relativa dels quals, dins de la massa patrimonial, així ho aconsellen.
L’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. S’exclouen de l’immobilitzat intangible i, per tant, es consideren despesa de l’exercici, aquells
béns i drets el preu unitari i la importància relativa dels quals, dins de la massa patrimonial, així ho
aconsellen.
Normes de Valoració
La valoració inicial de l’immobilitzat material i intangible de l’entitat s’ha realitzat amb el criteri de “preu
d’adquisició”, que comprèn el preu de compra, inclosos aranzels d’importació, impostos indirectes no
recuperables que recauen sobre l’adquisició i qualsevol cost directament relacionat amb la compra o
posada en condicions de l’actiu, deduïts els descomptes i rebaixes obtinguts.
Per a la determinació de la valoració posterior s’utilitza el tractament general de “model de cost”, previst
en la 2a. part del Pla General del Comptabilitat Pública adaptat a l’Administració Local i en la Base 54a
d’execució del Pressupost general de la Diputació de l’exercici 2015, segons el qual tots els elements de
l’immobilitzat es comptabilitzen a la seva valoració inicial, incrementada pels desemborsaments posteriors i
descomptada l’amortització acumulada practicada i la correcció valorativa acumulada per deteriorament
que hagin sofert al llarg de la seva vida útil.
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Amortització
Pel que fa a l’amortització, la Base 53a d’execució del Pressupost General de la Diputació de l’exercici 2015
estableix el mètode d’amortització lineal pur complet, d’acord amb la vida útil estimada per cada element
de l’immobilitzat.
4.2. Normes de valoració dels actius financers
Concepte
Són actius financers els diners en efectiu, els instruments de capital o de patrimoni net d’una altra entitat i
els drets de rebre efectiu o altre actiu financer d’un tercer o d’intercanviar amb un tercer actius o passius
financers en condicions potencialment favorables per l’entitat.
Normes de Valoració
Amb el nou Pla i prenent com a base la finalitat de la seva tinença, el Manual de normes i procediments de
la Diputació de Girona i els seus organismes autònoms classifica els actius financers en:
- Els crèdits i partides a cobrar.
- Les inversions mantingudes fins el seu venciment.
- Els actius financers a valor raonable amb canvis en resultats.
- Les inversions en el patrimoni de les entitats del grup, multigrup o associades.
- Els actius financers disponibles per a la venda.
La valoració dels actius (i passius) financers no depèn, com en la Instrucció anterior, de la seva naturalesa
sinó de la classificació inicial assignada als mateixos, que dependrà en la majoria dels casos, de la intenció
de mantenir-los fins al venciment o de vendre’ls en el curt termini.
Així, en funció de la nova classificació dels actius financers –descrita anteriorment-, els serà d’aplicació un
mètode de valoració o un altre, d’acord amb el següent quadre:
ACTIUS

FINALITAT

VALORACIÓ INICIAL

Crèdits i partides a cobrar

Per conservar

Inversions mantingudes fins al
venciment
A valor raonable amb canvis en
resultats
Actius financers disponibles per
a la venda
Inversions en el patrimoni de les
entitats grup, multigrup o
associades

Per conservar

Valor raonable (valor
nominal opcional)
Valor raonable

VALORACIÓ
POSTERIOR
Cost amortitzat (valor
nominal opcional)
Cost amortitzat

Per vendre

Valor raonable

Valor raonable

Per vendre

Valor raonable

Valor raonable

Per control

Cost

Cost menys
deteriorament del valor

Els crèdits i partides a cobrar, les inversions mantingudes fins el seu venciment, els actius financers a valor
raonable amb canvis a resultats i els actius financers disponibles per a la venda, es valoren inicialment pel
preu de transacció, que equival al valor raonable de la contraprestació entregada més els costos de
transacció que els siguin directament atribuïbles. No obstant, els crèdits i partides a cobrar amb venciment
a curt termini que no tinguin un tipus d’interès contractual, per operacions derivades de l’activitat habitual,
es valoren pel seu valor nominal.
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Pel que fa les inversions en el patrimoni de les entitats del grup, multigrup o associades, es valoren
inicialment al cost, que equival al valor raonable de la contraprestació entregada més els costos de
transacció que els siguin directament atribuïbles. En el cas de les aportacions no dineràries, es valoraran pel
valor raonable del bé rebut i que, en cas de no poder valorar amb fiabilitat el valor raonable de l’actiu
rebut, es valorarà pel valor raonable del bé entregat ajustat per l’import de qualsevol eventual quantitat
d’efectiu transferida en l’operació.
L’efectiu també forma part dels actius financers, però no està subjecte a mètodes de valoració o canvis en
aquests.
En qualsevol cas, els actius financers que presenta a 31 de desembre l’Organisme són fiances i dipòsits
constituïts que es valoren sempre per l’import entregat, sense actualitzar.
4.3. Passius financers
Concepte
Un passiu financer 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.
Valoració
A efectes de la seva valoració, els passius financers es poden classificar en:
- Passius financers a cost amortitzat. S’aplica a la pràctica totalitat dels passius financers, en concret:
• Dèbits i partides a pagar per operacions derivades de l’activitat habitual
• Deutes representats en valors negociables emesos amb la intenció de mantenir-los fins al venciment i
els que s’esperen recomprar abans del venciment a preu de mercat en un termini superior a l’any des de la
seva emissió.
• Deutes representats en valors negociables emesos amb l’acord de recomprar-los abans del venciment a
un preu fix, o a un preu igual al d’emissió més la rendibilitat normal del prestador.
• Deutes amb entitats de crèdit
• Altres dèbits i partides a pagar.
- Passius financers a valor raonable amb canvis en el resultat. Es valoren amb aquest criteri:
• Els deutes representats en valors negociables emesos amb l’acord o l’objectiu de recomprar-los a curt
termini.
• Els derivats
D’acord amb la norma número 9 de reconeixement i valoració del Pla General de Comptabilitat Pública
adaptat a l’administració local, els passius financers, amb caràcter general, es valoraran atenent el següent
resum:
PASSIUS
A cost amortitzat
A valor raonable

VALORACIÓ INICIAL
Valor raonable
Valor raonable

VALORACIÓ POSTERIOR
Cost amortitzat
Valor raonable

De l’anàlisi del passiu corrent del balanç de l’Ens s’observa únicament l’apartat d’altres deutes. En aquest
cas, els dèbits i partides a pagar amb venciment a curt termini que no tinguin un tipus d’interès contractual,
per operacions derivades de l’activitat habitual, es valoren pel seu valor nominal, tant en la valoració inicial
com posterior. Així mateix, les fiances i dipòsits rebuts es valoren per l’import rebut, sense actualitzar.
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4.4. Ingressos i despeses
Ingressos amb contraprestació
Concepte
En aquesta àrea comptable és d’aplicació el punt 4 de la primera part del Pla (marc conceptual) “Despeses i
ingressos pressupostaris” i, dintre de la segona part, la Norma de reconeixement i valoració número 15.
Els ingressos amb contraprestació es poden definir com aquells que es deriven de transaccions en les quals
l’entitat rep actius o serveis, o cancel·la obligacions, i dóna a canvi un producte, un servei o un ús d’actius
per un valor aproximadament igual.
Els ingressos que es poden considerar dintre d’aquesta categoria són:
CATEGORIA D’INGRÉS
Ingressos de dret públic

Ingressos de dret privat

TIPUS
Ingressos tributaris
- Taxes
- Contribucions especials
Altres ingressos de dret públic
- Preus públics
Ingressos patrimonials

NORMATIVA
- Text refós de la Llei d’Hisendes locals
- Legislació tributària
- Ordenances fiscals

Valoració
Els ingressos derivats de transaccions amb contraprestació es valoraran pel valor raonable de la
contrapartida rebuda (o per rebre) que, llevat d’evidència en contra, serà el preu acordat pels drets o
serveis prestats, del qual es minoraran els descomptes, bonificacions o rebaixes comercials que l’entitat
pugui atorgar, així com els interessos contractuals incorporats al valor nominal dels crèdits:
Criteri general:
+ Preu acordat
- Descomptes, bonificacions o rebaixes
- Interessos contractuals incorporats al nominal del crèdit, i no contractuals en cas de
venciment >1 any i l’efecte de no actualitzar sigui significatiu (norma de registre i
valoració 8a. Actius financers).
VALOR DE L’INGRÉS
(Els impostos repercutits a tercers (IVA i impostos especials) i les quantitats rebudes per
compte de tercers no són ingressos).

Casos específics:
a.
En els casos dels ingressos tributaris en concepte de taxes i en els casos dels preus públics, la
quantificació dels ingressos es farà segons les ordenances corresponents, les quals determinaran els
imports a ingressar i les possibles exempcions o bonificacions que es puguin aplicar.
b.
Els impostos que gravin les transaccions i que l’entitat hagi de repercutir als beneficiaris segons la
normativa tributària corresponent (per exemple l’IVA) no formaran part dels ingressos. Aquests ingressos
tindran el caràcter de no pressupostari.
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c.
Tampoc es podran considerar ingressos aquells que es rebin per compte de tercers i que
posteriorment s’hagin de retornar (ex. IRPF o els dipòsits). Aquests ingressos tenen el caràcter de no
pressupostari.
d.
Els crèdits per operacions derivades de l’activitat habitual es valoraran d’acord amb la norma de
reconeixement i valoració número 8 “Actius financers”:
e.
Quan hi hagi intercanvi de béns i serveis per altres de naturalesa i valor similar no donarà lloc a cap
reconeixement d’ingressos. S’inclouen en aquests casos les permutes.
Cal subratllar que els ingressos es reconeixen, amb caràcter general, en funció d’actes o fets de naturalesa
tributària, administrativa o contractual, a partir dels quals s’origina un dret exigible vers un tercer (deutor)
determinat.
A efectes comptables, cal distingir el reconeixement d’ingressos en el pressupost de l’entitat local i en la
seva comptabilitat financera (ingressos anticipats o diferits) que en el cas de l’Organisme es constata que
no s’ha comptabilitzat periodificacions.
7. Ingressos sense contraprestació: impostos, multes i sancions
Concepte
En aquesta àrea comptable és d’aplicació el punt 4 de la primera part del Pla (marc conceptual) “Despeses i
ingressos pressupostaris” i, dintre de la segona part, la Norma de reconeixement i valoració número 16.
Els ingressos sense contraprestació es poden definir com aquelles que es deriven de transaccions en eles
quals l’entitat rep actius o serveis, o cancel·la obligacions, sense lliurar cap valor aproximadament igual a
l’altra part de l’intercanvi.
Els ingressos sense contraprestació poden ser:
CATEGORIA D’INGRÉS
Ingressos de dret públic o
privat

TIPUS
Intressos tributaris i no tributaris
- Impostos directes i indirectes
- Multes i sancions
Altres ingressos de dret públic
- Transferències i subvencions
- Cessions gratuïtes de béns i drets

NORMATIVA
- Text refós de la Llei d’Hisendes locals
- Legislació tributària
- Normativa interna de l’ens
- Llei de subvencions
- Normativa de dret privat

Valoració
Amb caràcter general, els ingressos derivats de transaccions sense contraprestació es valoraran per l’import
de l’increment dels actius nets a la data del seu reconeixement.
No obstant, cal tenir en compte:
a.
Impostos. Els impostos es valoren d’acord amb els criteri general anteriorment citat. No obstant
això, en els casos en els quals la liquidació dels impostos es realitzi en exercicis posteriors a la realització del
fet imposable es podran utilitzar models estadístics per determinar l’import de l’actiu, sempre i quan
aquests models tinguin un elevat grau de fiabilitat.
b.
Transferències i subvencions. Els criteris de reconeixement d’aquest ingrés es recull a la norma de
reconeixement i valoració número 18 “transferències i subvencions”.
4.5. Transferències i subvencions
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Concepte
Les transferències es poden definir com lliuraments dineraris o en espècie sense contrapartida directa dels
beneficiaris, essent el seu destí el finançament d’operacions o d’activitats no singularitzades.
Les subvencions es poden definir com lliuraments dineraris o en espècie sense contrapartida directa dels
beneficiaris, essent el seu destí el finançament d’operacions o d’activitats específiques, amb l’obligació per
part dels beneficiaris de complir les condicions i requisits prèviament establerts. En cas d’incompliment,
l’entitat receptora estarà obligada al seu reintegrament.
Les subvencions i les transferències impliquen un augment en el patrimoni net de l’entitat beneficiària i una
correlativa disminució del patrimoni net de l’entitat atorgant.
Valoració
La valoració de les transferències i les subvencions es regiran d’acord amb els criteris que a continuació
s’indiquen:
MONETÀRIES

Es valoren per l’import concedit

NO MONETÀRIES O EN ESPÈCIE

L’entitat atorgant les valora pel valor comptable de l’actiu, bé o
servei prestat i l’entitat beneficiària ha de valorar els actius, béns o
serveis a valor raonable.

PER ASSUMPCIÓ DE DEUTES

L’entitat atorgant les valora a valor raonable del deute i l’entitat
beneficiària pel valor comptable del deute

5.

IMMOBILITZAT MATERIAL

DIPSALUT disposa a la data de la present memòria de l’inventari de béns i drets de l’entitat a data 31 de
desembre de 2015, conciliat amb els imports que figuren en els comptes de l’immobilitzat material, d’acord
amb el següent quadre:

Compte
2110
2140
2160
2170
2180
2190
Total

Descripció
Immobilitzacions materials.Construccions.
Immobilitzacions materials.Maquinària i utillatge.
Immobilitzacions materials.Mobiliari.
Immobilitzacions materials.Equips per a processos d'informació.
Immobilitzacions materials.Elements de transport.
Immobilitzacions materials.Un altre immobilitzat material.

Saldo
comptabilitat
a 31/12/2015
1.009.151,21
193.674,38
176.249,76
130.641,48
45.409,50
24.806,56
1.579.932,89

Saldo patrimoni
a 31/12/2015
634.441,09
193.674,38
176.249,76
130.641,48
45.409,50
25.533,97
1.205.950,18

Diferència
374.710,12
0,00
0,00
0,00
0,00
-727,41
373.982,71

Existeix una diferència al compte 2110, d’import 374.710,12 €, que correspon al valor d’adscripció de les
dependències utilitzades per l’entitat que són propietat de la Diputació de Girona, i que consten a la
comptabilitat però no a l’inventari de béns. Si bé consta acord d’adscripció de l’edifici, de data 9 de
setembre de 2010, part del mateix és utilitzat per la Diputació de Girona. Dels 971,70 m2 adscrits a
l’entitat, la Diputació de Girona utilitza 84,93 m2. No es troba formalitzada cap cessió d’ús o modificació de
l’acord inicial d’adscripció per la part utilitzada per la Diputació. Segons els responsables de l’entitat s’està
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treballant per tal que aquesta regularització dels béns cedits quedi formalitzada i procedir al registre
comptable de l’esmentada adscripció tal i com es preveu a la ICAL 2013.
La segona diferència, localitzada al compte 2190 i d’import 727,41 €, correspon a quinze béns que consten
a l’inventari patrimonial com a no inventariables i que per motius tècnics no s’han pogut donar de baixa
encara, tot i que estar previst fer-ho durant l’exercici 2016.
L’immobilitzat material està constituït pel conjunt d’actius tangibles que posseeix l’organisme autònom per
al seu ús en la producció o subministrament de béns i serveis o per als seus propis propòsits administratius,
segons detall:

Partida

2110
2140
2160
2170
2180
2190
2811

Sal do inicial

Construccions
Maquinària i utillatge
Mobiliari
Equips per a processos d'informació
Elements de transport
Altre immobilitzat material
Amortització acumulada de construcci ons.
Amortització acumulada de maquinàri a i
2814
utillatge.
2816 Amortització acumulada de mobiliari.
Amortització acumulada d'equips per a processos
2817
d'informació.

1.000.717,84
189.765,09
171.234,26
117.405,55
45.409,50
24.806,56
19.512,94

2818 Amortització acumulada d'elements de trans port.
2819

Amortització acumulada d'un altre immobilitzat
material.
TOTAL

Entrades

Augments per
tras passos
d'altres
partides

Sortides

Correccions
Disminucions
valoratives
Increment per
per tras passos
Amortitzacions
netes per
revalorització
a al tres
de l'exercici
deteriorament
en l'exercici
partides
de l'exercici

-8.518,98

1.009.151,21
193.674,38
176.249,76
130.641,48
45.409,50
24.806,56
28.031,92

68.846,09

-20.180,71

89.026,80

81.549,57

-17.402,29

98.951,86

77.525,89

-14.326,66

91.852,55

32.373,21

-5.676,18

38.049,39

38.604,94

-3.031,37

1.230.926,16

8.433,37
3.909,29
5.015,50
13.235,93

Saldo fi nal

30.594,09

0,00

0,00

0,00

0,00

69.136,19

41.636,31
0,00

1.192.384,06

Els moviments comptables que s’observen en aquest grup de comptes corresponen a les descripcions
següents:
a) En el compte 2110 “Immobilitzacions materials. Construccions” s’han registrat les altes següents:
- Adequació instal·lació elèctrica i instal·lació de gespa artificial a la sala de reunions: 6.648,62
euros
- Instal·lació de vinil glaçat de dues cares al despatx de la sala de reunions: 1.784,75 euros.
b) Les altes en el compte 2140 “Immobilitzacions materials. Maquinària i utillatge” corresponen a les
adquisicions i millores següents:
- IVA intracomunitari corresponent a factures de l’any 2014 d’adquisició de desfibril·ladors:
2.258,24 €.
- Cinc sondes per tuberies i sondes amb funda: 1.651,05 €.
c) En el compte 2160 “Immobilitzacions materials. Mobiliari” s’han registrat les següents altes:
- Muntatge de tres mobles sota paret: 3.242,80 €.
- Carpes desmuntables i portàtils amb logotip de Dipsalut: 429,07 €.
- Quatre armaris metàl·lics amb portes: 1.343,60 €.
d) En el compte 2170 “Immobilitzacions materials. Equips per a processos d’informació” s’han
comptabilitzat les adquisicions dels següents aparells:
- 8 unitats de iPad Air i targetes accessòries: 2.699,75 €.
- Impressora multifunció HP officejet pro 8610: 196,02 €.
- 3 HP Elitedesk USDT, suports monitor, monitor i pack office: 3.793,35 €.
- 4 ports Elitebook i dock station ultraslim: 6.546,81 €.
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e) En el compte 2180 “Elements de transport” no s’han registrat altes.
f) En el compte 2190 “Altre immobilitzat material” no s’han registrat altes.

Pel que fa a l’amortització, s’ha comptabilitzat la dotació de l’exercici per import de 69.136,19 €, mitjançant
l’assentament 7.141:

6.

PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL

L'organisme autònom de salut pública de la Diputació de Girona no disposa de patrimoni públic del sòl a 31
de desembre de 2015, per la qual cosa no procedeix fer comentaris al respecte.

7.

INVERSIONS IMMOBILIÀRIES

L'organisme autònom de salut pública de la Diputació de Girona no disposa d’inversions immobiliàries a 31
de desembre de 2015, per la qual cosa no procedeix fer comentaris al respecte.

8.

IMMOBILITZAT INTANGIBLE
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DIPSALUT disposa a la data de la present memòria de l’inventari de béns i drets de l’entitat a data 31 de
desembre de 2015, conciliat amb els imports que figuren en els comptes de l’immobilitzat intangible,
d’acord amb el següent quadre:

Compte
2030
2060
Total

Descripció
Immobilitzacions intangibles. Propietat industrial i intel·lectual.
Immobilitzacions intangibles. Aplicacions informàtiques.

Saldo
comptabilitat
a 31/12/2015
22.200,34
144.045,28
166.245,62

Saldo patrimoni
a 31/12/2015

Diferència

22.200,34
144.045,28
166.245,62

0,00
0,00
0,00

L’immobilitzat intangible comprèn el conjunt de béns immaterials i drets, susceptibles de valoració
econòmica, segons detall:

Partida

2030
2060
2803
2806

Immobilitza cions inta ngibles. Propietat industria l
i intel·lectual
Aplicacions informàtiques
Amortització acumula da de propieta t industrial i
intel·lectua l
Amortització acumula da d'aplicacions
informà tiques
TOTAL

Saldo inicial

Entra des

Augments per
traspassos
d'altres
pa rtides

Sortides

Correccions
Disminucions
valora tives
Increment per
per tra spassos
Amortitzacions
netes per
revalorització
a a ltres
de l'exercici
en l'exercici
deteriorament
partides
de l'exercici

Saldo final

18.200,34

4.000,00

22.200,34

138.060,62

5.984,66

144.045,28

8.369,04

-2.135,62

10.504,66

99.332,20

-21.130,25

120.462,45

48.559,72

9.984,66

0,00

0,00

0,00

0,00

23.265,87

0,00

35.278,51

Els moviments comptables que s’observen en aquest grup de comptes corresponen a les descripcions
següents:
g) En el compte 2030 “Immobilitzacions intangibles. Propietat industrial i intel·lectual” s’ha registrat
una alta corresponent al disseny i desenvolupament de prototips de llaunes de rescat, per import
de 4.000,00 €.
h) En el compte 2060 “Immobilitzacions intangibles. Aplicacions informàtiques” s’han registrat les
següents adquisicions:
- Videojoc “La cadena de supervivència”: 4.416,50 €.
- Creació app one-tab per a associacions de salut: 605,00 €.
- Quatre paquets de MS office home & business 2013: 963,16 €.
Pel que fa a l’amortització, s’ha comptabilitzat la dotació de l’exercici per import de 69.136,19 € mitjançant
l’assentament 7.141:
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9.

ARRENDAMENTS FINANCERS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR

L'organisme autònom de salut pública de la Diputació de Girona no té contractes d’arrendament financer,
ni altres operacions de naturalesa similar, a 31 de desembre de 2015, per la qual cosa no procedeix fer
comentaris al respecte.

10. ACTIUS FINANCERS
L'organisme autònom de salut pública de la Diputació de Girona no té actius financers (distints dels crèdits
per operacions derivades de l’activitat habitual, l’efectiu i altres actius líquids equivalents i els derivats
designats instruments de cobertura), a 31 de desembre de 2015, per la qual cosa no procedeix fer
comentaris al respecte.

11. PASSIUS FINANCERS
L'organisme autònom de salut pública de la Diputació de Girona no té passius financers (distints dels
comptes a pagar per operacions habituals i dels derivats designats instruments de cobertura) a 31 de
desembre de 2015, per la qual cosa no procedeix fer comentaris al respecte.

12. COBERTURES COMPTABLES
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L'organisme autònom de salut pública de la Diputació de Girona no té operacions de cobertura comptable
per cobrir riscos a 31 de desembre de 2015, per la qual cosa no procedeix fer comentaris al respecte.

13. ACTIUS CONSTRUÏTS O ADQUIRITS PER A ALTRES ENTITATS I ALTRES EXISTÈNCIES
L'organisme autònom de salut pública de la Diputació de Girona no ha construït ni adquirit actius per a
altres entitats, així com tampoc disposa d’actius en existències a 31 de desembre de 2015, per la qual cosa
no procedeix fer comentaris al respecte.

14. MONEDA ESTRANGERA
L'organisme autònom de salut pública de la Diputació de Girona no té elements d’actiu i passiu denominats
en moneda estrangera, així com tampoc s’han reconegut diferències de canvi en el resultat de l’exercici,
per la qual cosa no procedeix fer comentaris al respecte.

15. TRANSFERÈNCIES, SUBVENCIONS I ALTRES INGRESSOS I DESPESES
15.1. Transferències i subvencions rebudes
Les transferències rebudes, que s’imputen directament al resultat de l’exercici en què es reconeixen,
ascendeixen a 11.881.808,20 euros, en concepte d'aportacions per part de la Diputació de Girona i la
devolució de la paga extraordinària, segons acord del Consell Rector del 3 de març de 2015:
N. Ope ra ci ó
Fa s e
Da ta
120150000155
RD
13/03/2015
120150000423
RD
04/05/2015
120150000676
RD
01/09/2015
120150000173
RD
13/03/2015
TOTAL TRANSFERÈNCI ES REBUDES

Re fe rè nci a
12015000147
12015000355
12015000443
12015000161

Econòmi ca
40000
40000
40000
40001

I mport
3.955.601,07
3.955.601,07
3.955.601,08
14.999,98
11.881.803,20

Nom te rc.
DIPUTACIO DE GIRONA
DIPUTACIO DE GIRONA
DIPUTACIO DE GIRONA
DIPUTACIO DE GIRONA

Te xt l l i ure
Aporta ci ó 1e r qua dri me s tre
Aporta ci ó 2on qua dri me s tre
Aporta ci ó 3r qua dri me s tre
De vol uci ó pa ga e xtra . Acord CR 03/03/2015

Pel que fa a les subvencions, l'organisme autònom no n’ha rebut durant l’exercici.
15.2. Transferències i subvencions concedides
Les transferències concedides han ascendit a 2.666.975,32 euros, la pràctica totalitat de les quals
corresponen a l’aportació a la Diputació de Girona per a subvencions a les llars d’infants municipals.
Les subvencions concedides més significatives (aquelles amb import concedit superior a la mitjana total:
10.683,15 euros), que han ascendit a 3.842.807,68 euros, les resumim en el següent quadre:
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Capítol
4. Transferències corrents
4. Transferències corrents
4. Transferències corrents
4. Transferències corrents
4. Transferències corrents
4. Transferències corrents
4. Transferències corrents
4. Transferències corrents
7. Transferències de capital
Total

Beneficiari
Import concedit
Diputació de Girona
1.395.262,09
Universitat de Girona
85.000,00
Ajuntaments
1.313.468,35
Mancomunitats
244.064,04
Consells comarcals
1.316.789,09
Consorcis
332.623,33
Entitats privades
40.000,00
Entitats sense ànim de lucre
733.606,06
Ajuntaments
304.821,76
5.765.634,72

% s/total Import reconegut
24,20%
1.395.262,09
1,47%
0,00
22,78%
388.600,72
4,23%
214.721,26
22,84%
784.600,63
5,77%
149.740,74
0,69%
0,00
12,72%
702.969,04
5,29%
206.913,20
100,00%
3.842.807,68

% s/total
36,31%
0,00%
10,11%
5,59%
20,42%
3,90%
0,00%
18,29%
5,38%
100,00%

En els estats annexos a aquesta memòria es detallen les operacions i es descriuen el seu import i
característiques.

16. PROVISIONS I CONTINGÈNCIES
La norma de reconeixement i valoració número 18a de la ICAL 2013 sobre transferències i subvencions
estableix respecte les concedides que, quan al tancament de l’exercici estigui pendent el compliment
d’alguna de les condicions establertes per a la seva percepció, però no existeixin dubtes raonables sobre el
seu compliment futur, s’haurà de dotar una provisió pels imports corresponents, amb la finalitat de reflectir
la despesa.
A la data d’elaboració d’aquests comptes no es disposa de la informació suficient per determinar l’import
de les subvencions i transferències concedides que reuneixen els requisits per a la dotació de la provisió.
Per això, s’ha optat per un mètode alternatiu que permeti aconseguir la imatge fidel del saldo, mitjançant
el criteri d’aplicar el percentatge d’execució pressupostària de les obligacions reconegudes (fase O) que
s’han obtingut en els tres exercicis anteriors sobre les despeses compromeses (fase D), en els capítols 4 i 7
respectivament. Els resultats obtinguts, per tal d’obtenir un percentatge mig d’execució per ambdós
capítols, han estat els que s’indiquen a continuació:
EXERCICI 2013
CAPÍTOL
4. Transferències corrents
7. Transferències de capital
TOTAL

DESPESES
COMPROMESES

OBLIGACIONS
RECONEGUDES

7.442.228,10
892.139,49
8.334.367,59

4.313.088,60
565.636,27
4.878.724,87

EXERCICI 2014
DESPESES
OBLIGACIONS
COMPROMESES RECONEGUDES

%
57,95
63,40

10.010.427,51
1.142.362,24
11.152.789,75

EXERCICI 2015
%

DESPESES
OBLIGACIONS
COMPROMESES RECONEGUDES

6.759.396,85 67,52
608.811,15 53,29
7.368.208,00

12.590.451,65
1.068.118,44
13.658.570,09

%

9.883.886,27 78,50
897.665,65 84,04
10.781.551,92

MITJANA
2013-15
67,99
66,91

L’aplicació d’aquests percentatges als saldos que constitueixen romanents de crèdit compromesos
d’obligada incorporació o susceptibles d’incorporar a l’exercici 2016 és la següent:
CAPÍTOL
4. Transferències corrents
7. Transferències de capital
TOTAL

Saldos de compromisos de 2015
incorporables
2.699.661,68
142.189,30
2.841.850,98

Mitjana execució
2013-15
67,99
66,91

Dotació de
la provisió
1.835.597,66
95.142,68
1.930.740,34

Mitjançant l’assentament 7.142 s’ha comptabilitzat aquesta dotació:
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17. INFORMACIÓ SOBRE MEDI AMBIENT
1. Obligacions reconegudes en l’exercici amb càrrec a la política de despesa “17 Medi Ambient”
Durant l’exercici 2015, no s’han reconegut obligacions, amb càrrec a la política de despesa “17 Medi
Ambient”.

2. Import dels beneficis fiscals per raons mediambientals que afecten els tributs propis
No s’han concedit beneficis fiscals per raons mediambientals que afecten els tributs propis.

18. ACTIUS EN ESTAT DE VENDA
L'organisme autònom de salut pública de la Diputació de Girona no disposa d’actius en estat de venda a 31
de desembre de 2015, per la qual cosa no procedeix fer comentaris al respecte.

19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DELS COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC I PATRIMONIAL
La classificació per programes del pressupost de despeses de l'organisme autònom de salut pública de la
Diputació de Girona preveu un únic grup de programes, concretament el 3110 “Administració General de la
Sanitat”. Per tant, totes les despeses i ingressos del resultat econòmic i patrimonial s’inclouen en aquesta
activitat.

20. OPERACIONS PER ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS PER COMPTE D’ALTRES ENS PÚBLICS
L'organisme autònom de salut pública de la Diputació de Girona no administra recursos per compte d’altres
ens, per la qual cosa no procedeix fer comentari al respecte.

21. OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA
21.1. Estat de deutors no pressupostaris
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Concepte
Compte

5660
4490
4491
TOTAL

Codi

Descripció

10001
10043
10051

Dipòsits constituïts
ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS
BESTRETES AL PERSONAL

Saldo a 1 de
gener

Modificacions
Càrrecs realitzats
del saldo
Total deutors
en l'exercici
inicial

650,00
13.896,53
16.450,00
30.996,53

2.675,35
11.000,00
13.675,35

0,00

Abonaments
realitzats en
l'exercici

650,00
16.571,88
27.450,00
44.671,88

Deutors pendents
de cobrament a
31 de desembre

2.011,19
11.100,00
13.111,19

650,00
14.560,69
16.350,00
31.560,69

Els deutors no pressupostaris a 31 de desembre ascendeixen a 31.560,69 euros. Del total de l'import,
16.350,00euros (51,80%) corresponen a bestretes al personal, 14.560,69 euros corresponen a altres
deutors no pressupostaris (46,14%) i la resta 650,00 euros fan referència a dipòsits constituïts.
21.2. Estat de creditors no pressupostaris
Concepte
Compte

4751
4751
4751
4751
4751
4760
4760
5610
4190
4190
4190
TOTAL

Codi

Descripci ó

20001
20003
20005
20006
20011
20030
20031
20060
20500
20501
20900

IRPF RETENCIÓ DEL TREBALL PROFESSIONALS
IRPF RETENCIÓ PERSONAL NÒMINA
IRPF RETENCIÓ ACTIVITATS EMPRESARIALS
IRPF CONVENIS COOPERACIÓ EDUCATIVA
IRPF RETRIBUCIONS EN ESPÈCIE
QUOTA DEL TREBALLADOR A LA SEGURETAT SOCIAL
QUOTA BECARIS A LA SEGURETA SOCIAL
EMBARGAMENTS JUDICIALS/AEAT/SS PERSONAL
ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS
Retencions pendents de compens ar
FIANCES EN METÀL.LIC

Sal do a 1 de
gener

Modifi cacions
del s aldo i nicial

1.581,83
30.671,88

24.711,17
193.129,97
25,00
1.558,83
79,75
65.548,57
777,24
102,45
2.466,47

123,34
7,86
6.734,21
60,90
696,00
885,00
148.006,10
188.767,12

Abonaments
realitzats en
l'exercici

0,00

11.888,68
300.288,13

Total creditors

26.293,00
223.801,85
25,00
1.682,17
87,61
72.282,78
838,14
102,45
3.162,47
885,00
159.894,78
489.055,25

Càrrecs
realitzats en
l 'exercici
21.298,50
192.173,77
25,00
1.577,94
78,15
59.845,04
715,74
102,45
2.982,47
885,00
10.732,03
290.416,09

Creditors
pendents de
pagament a 31
de desembre
4.994,50
31.628,08
0,00
104,23
9,46
12.437,74
122,40
0,00
180,00
0,00
149.162,75
198.639,16

En data 31 de desembre de 2015, els creditors no pressupostaris totals ascendeixen a 198.639,16 euros que
es corresponen a:
a) Les retencions a compte de l’Impost sobre la renda de les persones físiques en concepte de
retencions a professionals als treballadors, pels convenis de cooperació educativa i retencions de
retribucions en espècie sumen un total de 36.736,27 euros.
b) Les quotes de treballadors i dels becaris a la Seguretat Social ascendeixen a 12.560,14 euros.
c) El saldo d'altres creditors no pressupostaris a 31 de desembre és de 180,00 euros.
d) Existeixen saldos de fiances constituïdes en metàl·lic per un import total de 149.162,75 euros. La
variació respecte el saldo existent a 1 de gener és d'un increment de 1.156,65 euros. En global,
s'han produït abonaments de fiances per import de 11.888,68 euros i càrrecs per import de
10.732,03.
21.3. Estat de partides pendents d’aplicació
Concepte
Compte

5581
TOTAL

Codi

Descri pci ó

42000

PROVISIONS DE FONS PER A BCF PDTS. JUSTIFICAR

Pagamens
pendents
Modi fi cacions
d'apli caci ó a 1 del sal do i ni cial
de gener
0,00

0,00

Pagaments
reali tzats en
l'exerci ci

Total
pagaments
pendents
d'apl icaci ó

Pagaments
apli cats en
l'exerci ci

Pagaments
pendents
d'apl icació a 31
de desembre

13.945,63

13.945,63

13.945,63

0,00

13.945,63

13.945,63

13.945,63

0,00
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Cobra ments
pendents
Modi ficacions
d'aplicació a 1 del sa ldo inicial
de gener

Concepte
Compte

Cobraments
rea litza ts en
l 'exercici

Total
cobra ments
pendents
d'apl icaci ó

Cobraments
pendents
d'aplicació a 31
de desembre

Cobraments
apl icats en
l'exerci ci

Codi

Descripció

5540

30002

INGRESSOS EN COMPTES D'OPERATIVES PDTS.APLICACIÓ

10.597,97

10.597,97

10.597,97

0,00

5540

30003

INGRESSOS EN COMPTES RESTRINGIDES PDTS.APLICACIÓ

1.338,00

1.338,00

1.338,00

0,00

5540

30008

Ingressos sense cl assifi car pendents d'aplicar

TOTAL

0,00

0,00

14.314,52

14.314,52

14.314,52

0,00

26.250,49

26.250,49

26.250,49

0,00

A 31 de desembre de 2015 no existeixen cobraments o pagaments pendents d’aplicació.

22. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D’ADJUDICACIÓ
Durant l'exercici 2015, s'han adjudicat contractes per valor de 3.160.435,76 euros mitjançant els
procediments oberts, negociat i per adjudicació directa. De l'import total de contractes adjudicats,
2.634.321,50 euros (83,35%) corresponen a contractes de serveis, 235.503,23 (7,45%) són contractes de
subministraments i la resta formen part del grup "Altres", dins el qual es reflecteix la gestió de despeses
dels capítols 2 i 6 no subjectes al règim jurídic contractual. Tanmateix, es fa notar que prèviament a la
comptabilització definitiva dels documents comptables de despesa, els serveis de la Intervenció General
realitzen la verificació de l’adequació del tipus i procediment d’adjudicació del contracte a l’expedient de
despesa.
En referència a la tipologia de procediments, el 64,00% han sigut per adjudicació directa, en el 34,00% dels
contractes s'ha seguit el procediment obert (pràcticament el total amb multiplicitat de criteri) i el 2,00%
restant, mitjançant el procediment negociat sense publicitat.
A l’estat adjunt a aquesta memòria s’indiquen els procediments d’adjudicació dels contractes
administratius tramitats per l'organisme autònom de salut pública de la Diputació de Girona durant
l’exercici 2015.

23. VALORS REBUTS EN DIPÒSIT
Concepte
Codi

Descripció

70800
TOTAL

ALTRES VALORS EN DIPÒSIT

Saldo a 1 de
gener
288.693,50
288.693,50

Modificacions Dipòsits rebuts
del saldo inicial
en l'exercici
0,00
0,00

66.395,16
66.395,16

Total dipòsits
rebuts
355.088,66
355.088,66

Dipòsits
cancel·lats
68.915,16
68.915,16

Dipòsits
pendents de
devolució a 31
de desembre
286.173,50
286.173,50

El saldo a 31 de desembre de dipòsits pendents de devolució és de 286.173,50 euros. Durant l'exercici es
van rebre dipòsits per valor de 66.395,16 euros i es van cancel·lar dipòsits pel valor de 68.915,16 euros.

24. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
24.3. Exercici corrent
1) Pressupost de despeses
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a) Modificacions de crèdit
Les modificacions de crèdit aprovades durant l’exercici ascendeixen en total a 7.629.497,33 euros i han
incrementat el pressupost de l’exercici en un 63,51%:
Capítol
1
2
3
4
5
6
7

Descripció
Despes es de personal
Despes es en béns i s erveis corrents
Despes es financeres
Trans ferències corrents
Fons de contingència
Invers ions reals
Trans ferències de capital
TOTAL

Crèdits inicials Modificacions
1.692.626,16
0,00
3.133.253,56
437.698,01
0,00
0,00
6.208.356,59
6.565.227,73
200.000,00
0,00
230.363,69
-22.354,95
548.000,00
648.926,54
12.012.600,00
7.629.497,33

Crèdits definitius
1.692.626,16
3.570.951,57
0,00
12.773.584,32
200.000,00
208.008,74
1.196.926,54
19.642.097,33

A l’estat annex a aquesta memòria es detallen les modificacions per aplicacions pressupostàries.
Al llarg de l’exercici s’han creat les següents aplicacions pressupostàries:
Org. Fun.

Eco.

Descri pció

5

3110 12200 Retri bucions en es pèci e p. funci onari Protecció

4

3110 12200 Retri bucions en es pèci e p.funci onari Promoció

5

3110 21900 Reparaci ons i manteni ment al tre i mmobi li tzat

1

3110 11002 Al tres remuneraci ons p. eventual

1

3110 46500 Programa foment C.Comarcal s

1

3110 16003 IT A CÀRREC EMPRESA

1

3110 16002 IT A CÀRREC S.S.

Pel que fa als conceptes d’ingrés, s’han creat els següents durant l’exercici:
Eco.

Descripció

38900 Reintegraments op. corrents ex. tancats
39190 Altres multes i s ancions
39300 Interes sos de demora
39900 Altres ingress os
45080 Subvencions corrents de l'Administració general de la C.A.
46200 Aportacions ajuntaments parcs urbans

b) Romanents de crèdit
De la diferència entre els crèdits definitius i les obligacions reconegudes netes de l’exercici, s’obtenen els
romanents de crèdit o despeses que no han arribat a la fase d’obligació reconeguda. L’import de despesa
que no s’ha executat és de 4.862.444,76 euros:
a) Crèdits definitius
b) Obligacions reconegudes netes
ROMANENT DE CRÈDIT

19.462.097,33
14.779.652,57
4.862.444,76

En compliment de la legislació pressupostària, els romanents es poden classificar en virtut de la seva
incorporabilitat, de manera que:
1. Són d’obligatòria incorporació els que emparen projectes amb finançament afectat;
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2. Són incorporables, atenent a l’existència de suficient font de finançament:
2.1. Els suplements de crèdit, els crèdits extraordinaris i les transferències aprovades en el darrer
trimestre.
2.2. Els compromisos de despesa (fase D).
2.3. Els crèdits disponibles i retinguts i les autoritzacions (fase A) dels capítols 6 i 7 de despesa.
3. No es poden incorporar els romanents de crèdit incorporats en exercicis precedents.
Atenent al criteri de la incorporabilitat, s’han quantificat en el quadre següent els romanents de crèdit:
ROMANENTS DE CRÈDIT A 31/12/2015 COMPROMESOS
1. D'impossible incorporació
Saldos de crèdit d'exercicis
anteriors a 2015
Saldos de crèdits de l'exercici
2015, de despeses corrents i
financeres (cap. 1-5, 8-9), no
compromesos
3. Susceptibles d'incorporar
Saldos de crèdits compromesos de
l'exercici
Saldos de crèdits de l'exercici no
compromesos, de despeses de
capital (cap. 6-7)
Saldos no gastats de crèdits
extraordinaris, suplements de
crèdit i transferències aprovades
en el 4t trimestre
TOTAL

AUTORITZATS

RETINGUTS

DISPONIBLES

TOTAL

170.120,43

102.749,66

11.448,26

681.988,96

966.307,31

170.120,43

1.551,51

3.825,26

0,00

175.497,20

101.198,15

7.623,00

681.988,96

790.810,11

34.549,00

0,00

146.093,06

3.896.137,45

3.715.495,39
3.715.495,39

3.715.495,39
34.549,00

0,00

146.093,06

180.642,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.885.615,82

137.298,66

11.448,26

828.082,02

4.862.444,76

De totes maneres, cal dir que l’estat de la memòria que s’obté del sicalwin no quadra amb els imports
exposats anteriorment. Aquest desfasament es deu al diferent criteri d’incorporabilitat dels romanents no
compromesos que utilitza el programa de comptabilitat:
ROMANENTS COMPROMESOS
Roma ne nts de crè di t a 31/12

ROMANENTS NO COMPROMESOS

3.885.615,82

No
i ncorpora bl e s
180.642,06
796.186,88

Es ta t a utomà ti c Si ca l

3.715.495,39

170.120,43

3.885.615,82

401.209,36

575.619,58

976.828,94

DIFERÈNCIA

7.430.990,78

340.240,86

7.771.231,64

581.851,42

1.371.806,46

1.953.657,88

Es ta t ma nua l

No
Incorpora bl e s
i ncorpora bl e s
3.715.495,39
170.120,43

Tota l

Incorpora bl e s

Tota l
976.828,94

c) Creditors per operacions pendents d’aplicar al pressupost
No existeixen creditors per operacions pendents d’aplicar al pressupost a 31 de desembre de 2015.

2) Pressupost d’ingressos
a) Procés de gestió
a.1)

Drets anul·lats
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Durant l’exercici 2015 s’han anul·lat drets per import de 910,00 euros.
N. Operació

Fase Data

Referència

Aplicació

Import Nom terc.

120150000204 O

23/03/2015 12015000189 2015

31902 108,00 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRI

120150000605 O

09/07/2015 12015000182 2015

31900 110,00 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI

120150000630 O

23/07/2015 12015000024 2015

31900 144,00 AJUNTAMENT DE CAMPLLONG

120150000633 O

24/07/2015 12015000356 2015

31900 440,00 AJUNTAMENT DE PERALADA

120150000745 O
Total

18/12/2015 12015000247 2015

31902 108,00 AJUNTAMENT DE BORDILS
910,00

a.2)

Text lliure
LV. D e vol uci ó i ngré s i nde gut pt09 2014/11. e xp.
2014/76 re ducci ó de 5 a 3 de l control de s orre re s
EF.DEVOLUCIÓ INGRÉS IND EGUT PER RENÚNCIA PT01
2015/5 AMB DESCOMPTE PER DEUTE CI 12015/334
LV. D EVOLUCIÓ INGRÉS IND EGUT PER REDUCCIO DEL NOMBRE
INSTAL.LACIONS TAXA PT02 2015/41, EXP 2015/260
LV. D EVOLUCIÓ INGRESSOS I COMPENSACIÓ . TR2015D I002
I TR2015CO060. RES. 2/7/15 EXP. 2015/41
LV. Expedi e nt D e vol uci ó i ngre s s os TR2015di 0010.
D e vol uci ó pa ga me nt dupl i ca ts . Da ta i ngré s 30/03/2015

Drets cancel·lats

No s’han cancel·lat drets durant el procés de gestió pressupostària d’ingressos de l’exercici 2015.
a.3)

Recaptació neta

La recaptació neta ascendeix a 240.275,36 euros, la major part de la qual (el 93,68%) correspon a taxes,
preus públics i altres ingressos:
Ca p ítol

Re ca pta ci ó tota l

3. Ta xe s , pre us p úbl i cs i a l tre s i ngre s s os
4. Tra n s fe rè nci e s corre nts
5. Ingre s s os pa tri mon i a l s
TOTAL

De vol uci ó d'i ngre s s os

Re ca pta ci ó ne ta

% s /tota l

225.989,16

910,00

225.079,16

93,68%

14.999,98

0,00

14.999,98

6,24%

196,22

0,00

196,22

0,08%

241.185,36

0,00

240.275,36

100,00%

b) Devolucions d’ingressos
Durant l’exercici s’ha reconegut devolucions d’ingressos per un total de 910,00 euros, corresponents a les
operacions següents:
N. Operació

Fase

Data

Referència

Aplicació

Import

120150000605 O

09/07/2015

12015000182 2015

31900

110,00 AJUNTAMENT

120150000630 O

23/07/2015

12015000024 2015

31900

144,00 AJUNTAMENT

120150000633 O

24/07/2015

12015000356 2015

31900

440,00 AJUNTAMENT

120150000204 O

23/03/2015

12015000189 2015

31902

108,00 AJUNTAMENT

120150000745 O
Total

18/12/2015

12015000247 2015

31902

108,00 AJUNTAMENT
910,00

Nom terc.

Text lliure
EF.DEVOLUCIÓ INGRÉS INDEGUT PER RENÚNCIA PT01
DE CANET D'ADRI
2015/5 AMB DESCOMPTE PER DEUTE CI 12015/334
LV. DEVOLUCIÓ INGRÉS INDEGUT PER REDUCCIO DEL NOMBRE
DE CAMPLLONG
INSTAL.LACIONS TAXA PT02 2015/41, EXP 2015/260
LV. DEVOLUCIÓ INGRESSOS I COMPENSACIÓ . TR2015DI002
DE PERALADA
I TR2015CO060. RES. 2/7/15 EXP. 2015/41
LV. De vol uci ó i ngré s i nde gut pt09 2014/11. e xp.
DE TORROELLA DE MONTGRI 2014/76 re ducci ó de 5 a 3 de l control de s orre re s
LV. Expe di e nt De vol uci ó i ngre s s os TR2015di 0010.
DE BORDILS
De vol uci ó pa ga me nt dupl i ca ts . Da ta i ngré s 30/03/2015

c) Compromisos d’ingrés
Els compromisos d’ingressos registrats en l’exercici ascendeixen a 47.414,26 euros, un 73,29% dels quals
corresponen al conveni de gestió de riscos de presència de simúlids amb la Generalitat de Catalunya:

Capítol
3. Taxes, preus públics i altres ingressos
4. Transferències corrents
Total

Import
% s/total
12.663,50
26,71%
34.750,76
73,29%
47.414,26
100,00%
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24.4. Exercicis tancats
1) Pressupost de despeses. Obligacions de pressupostos tancats
S’ha realitzat el pagament de la totalitat de les obligacions de pressupostos tancats que a 1 de gener es
trobaven pendents de pagament, de manera que el saldo a final d’exercici és nul:
Ca pítol

Modi f. Sa l do
i ni ci a l

Sa l do i ni ci a l

1. De s pe s e s de pe rs ona l
2. De s pe s e s e n bé ns corre nts i s e rve i s
4. Tra ns fe rè nci e s corre nts
6. Inve rs i ons re a l s
7. Tra ns fe rè nci e s de ca pi ta l
Tota l

127,00
630.797,03
1.064.765,74
111.541,84
244.779,97
2.052.011,58

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Tota l
obl i ga ci ons
pe nde nts
127,00
630.797,03
1.064.765,74
111.541,84
244.779,97
2.052.011,58

Pre s cri pci ons
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Pa ga me nts
re a l i tza ts

Sa l do pe nde nt
a 31/12

127,00
630.797,03
1.064.765,74
111.541,84
244.779,97
2.052.011,58

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2) Drets a cobrar de pressupostos tancats
a) Drets pendents de cobrament totals
L’import total de drets de pressupostos tancats pendents de cobrament és de 12.614.229,50 euros:
Ca píto l

Pe nde nt de
cob ra me nt
a 01/01

Mod i fi ca ci ons

To ta l

Dre ts
a nu l ·l a ts

Dre ts
ca nce l ·l a ts

Re ca pta ci ó

Pe nde n t de
cobra me n t
a 31/12

4. Tra ns fe rè nci e s corre n ts

22.688.417,41

0,00 22.688.417,41

0,00

0,00

10.074.187,91 12.614.229,50

Tota l

22.688.417,41

0,00 22.688.417,41

0,00

0,00

10.074.187,91 12.614.229,50

La pràctica totalitat dels drets pendents de cobrament corresponen a les aportacions pendents dels anys
2007, 2008 i 2014 per part de la Diputació de Girona, segons detall:

Entitat
Diputació de Girona
Diputació de Girona
Diputació de Girona
Diputació de Girona
Total

Descripció
Saldo pendent
Aportació pendent exercicis 2007, 2008
5.870.754,99
Aportació primer quadrimestre 2014
3.162.903,70
Aportació segon quadrimestre 2014
1.787.708,21
Aportació tercer quadrimestre 2014
1.787.708,21
12.609.075,11

b) Drets anul·lats i c) Drets cancel·lats
No s’han anul·lat ni cancel·lat drets d’exercicis tancats durant el 2015.

3) Variació de resultats pressupostaris d’exercicis anteriors
No s’han produït variacions de resultats pressupostaris d’exercicis anteriors
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24.5. Exercicis posteriors
1) Compromisos de despesa amb càrrec a pressupostos d’exercicis posteriors
Els compromisos de despesa amb càrrec a pressupostos d’exercicis posteriors ascendeixen a 2.412.735,40
euros:
Capítol
2. Despeses en béns corrents i serveis
4. Transferències corrents
Total

2016
411.861,97
1.572.048,63
1.983.910,60

Compromisos de despesa plurianuals
2017
2018
2019
109.512,26
32.260,54
0,00
129.263,00
109.263,00
24.263,00
238.775,26
141.523,54
24.263,00

2020

Total

0,00
553.634,77
24.263,00 1.859.100,63
24.263,00 2.412.735,40

2) Compromisos d’ingrés amb càrrec a pressupostos d’exercicis posteriors
No existeixen compromisos d’ingrés amb càrrec a pressupostos d’exercicis posteriors.

24.6. Execució de projectes de despesa
L'organisme autònom de salut pública de la Diputació de Girona disposa dels projectes de despesa
2014/3/PT/1 relatiu al conveni de control i gestió de riscos derivats de la presència de simúlids i
2015/5/PM/1 per al recanvi de desfibril·ladors, els quals han executat íntegrament tota la seva despesa
total prevista.
24.7. Despeses amb finançament afectat
L'organisme autònom de salut pública de la Diputació de Girona disposa d’un únic projecte amb
finançament afectat, relatiu al conveni de control i gestió de riscos derivats de la presència de simúlids
(codi 2014/3/PT/1), que detallem tot seguit:
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24.8. Romanent de tresoreria
El romanent de tresoreria és una variable fons calculada a 31 de desembre i que mesura la liquiditat o
sobrant de tresoreria de l’entitat. El romanent de tresoreria total de l’organisme autònom de salut pública
de la Diputació de Girona a 31 de desembre de 2015 és positiu, ascendeix a 18.259.464,65 euros i
coincideix amb el romanent de tresoreria per a despeses generals atès que no s’han produït ajustaments
respecte del romanent de tresoreria total.
24.9.

Aplicacions pressupostàries i conceptes d’ingressos creats

Durant l’exercici s’han creat les següents aplicacions pressupostàries de despesa:
Org.

Fun.

Eco.

Des cripció

1

3110

11002

Altres remuneracions p. eventual

4

3110

12200

Retribucions en es pècie p.funcionari Promoció

5

3110

12200

Retribucions en es pècie p. funcionari Protecció

1

3110

16002

IT A CÀRREC S.S.

1

3110

16003

IT A CÀRREC EMPRESA

5

3110

21900

Reparacions i manteniment altre immobilitzat

1

3110

46500

Programa foment C.Comarcals

Pel que fa als ingressos, aquests han sigut els conceptes creats durant l’exercici:
Econòmica

Des cripció

38900

Reintegraments op. corrents ex. tancats

39190

Altres multes i s ancions

39300

Interess os de demora

39900

Altres ingres sos

45080

Subvencions corrents de l'Adminis tració general de la C.A.

46200

Aportacions ajuntaments parcs urbans

25. INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS
En els estats annexos a la memòria es detallen els indicadors financers, patrimonials i pressupostaris.

26. INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS
D’acord amb la disposició transitòria tercera de l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que
s’aprova la instrucció del model normal de comptabilitat local, la informació relativa a la nota 26 de la
memòria sobre el cost de les activitats, no s’han d’incloure fins als comptes anuals de l’exercici 2017.

27. INDICADORS DE GESTIÓ
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D’acord amb la disposició transitòria tercera de l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que
s’aprova la instrucció del model normal de comptabilitat local, la informació relativa a la nota 27 de la
memòria sobre indicadors de gestió, no s’han d’incloure fins als comptes anuals de l’exercici 2017.

28. FETS POSTERIORS AL TANCAMENT
No s’han produït esdeveniments posteriors al tancament.

29. ASPECTES DERIVATS DE LA TRANSICIÓ A LES NOVES NORMES COMPTABLES
La disposició transitòria segona de l’Ordre HAP/1781/2013 estableix la informació a incloure en els comptes
anuals de l’exercici 2015 en relació a la transició de les noves normes comptables, mitjançant una nota
addicional en la memòria amb el contingut següent:
1.

Un estat de conciliació que posi de manifest la correspondència existent entre els saldos recollits en
l’assentament d’obertura de la comptabilitat de l’exercici 2015 i els que haguessin figurat en el de
tancament de la comptabilitat de l’exercici 2014.

Les correspondències entre els comptes del Pla general de comptabilitat pública adaptat a l’administració
local de 2004 i el nou Pla de 2013 s’han determinat en base al document elaborat per la Intervenció
General de l’Administració de l’Estat de desembre de 2013. De l’aplicació d’aquestes equivalències en
resulta la correspondència següent entre els comptes en els que figuraven els saldos de l’assentament de
tancament de la comptabilitat de l’exercici 2014, i els comptes que recullen aquests saldos en
l’assentament d’obertura de la comptabilitat de l’exercici 2015:
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SALDOS ASSENTAMENT DE TANCAMENT DE L'EXERCICI 2014
Subcompte
1000
1010
1080
1290
2120
2160
2150
2210
2230
2260
2270

Descripció
PATRIMONI
PATRIMONI REBUT EN ADSCRIPCIÓ
PATRIMONI ENTREGAT EN CESSIÓ
RESULTATS DE L'EXERCICI
PROPIETAT INDUSTRIAL
PROPIETAT INTEL.LECTUAL
APLICACIONS INFORMÀTIQUES
CONSTRUCCIONS
MAQUINÀRIA
MOBILIARIO
EQUIPS PER A PROCESSOS D' INFORMACIÓ

2280

ELEMENTS DE TRANSPORT

2290

ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL

2810

AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE L'IMMOBILITZAT
IMMATERIAL

2820

AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE L'IMMOBILITZAT
MATERIAL

SALDOS ASSENTAMENT D'OBERTURA DE LA COMPTABILITAT DE L'EXERCICI 2015

Saldo deure Saldo haver Subcompte
Descripció
Saldo deure Saldo haver
30.235.971,13
1200
Resultats d'exercicis anteriors
30.235.971,13
374.710,12
1011
Patrimoni rebut. Aportació de béns i drets
374.710,12
4.792.966,72
1200
Resultats d'exercicis anteriors
4.792.966,72
3.606.190,01
1290
Resultat de l'exercici
3.606.190,01
7.764,06
2030
Propietat industrial i intel.lectual
18200,34
10.436,28
138.060,62
2060
Aplicacions informàtiques
138.060,62
1.000.717,84
2110
Construccions
1.000.717,84
189.765,09
2140
Immobilitzacions materials. Maquinària i utillatge
189.765,09
171.234,26
2160
Immobilitzacions materials. Mobiliari
171.234,26
Immobilitzacions materials. Equips per a processos
117.405,55
2170
117.405,55
d'informació
45.409,50
2180
Elements de transport
45.409,50
Immobilitzacions materials. Altre immobilitzat
24.806,56
2190
24.806,56
material
Amortització acumulada de propietat industrial i
2803
8.369,04
intel.lectual
107.701,24
2806
Amortització acumulada d'aplicacions informàtiques
99.332,20
2811
2814
2816
318.412,64

2817
2818
2819

4000

CRED OBLIG RECONEG. PRESSUPOST DE DESPESES
CORRENT

4002

CRED.OBLIG.RECONEG.PAGAMENTS ORDENATS

4190

ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

4300

4310
4490
4491
4751
4760
5660
5710

DEUTORS PER DRETS RECONEGUTS. PRESSUPOST
D'INGRESSOS CORRENT. DE LIQUID DE CONTRET
PREVI, INGRÉS DIRECTE
DEUTORS PER DRETS RECONEGUTS. PRESSUPOSTOS
D'INGRESSOS TANCATS. DE LIQUIDACIONS DE
CONTRET PREVI, INGRÉS DIRECTE
ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS
BESTRETES AL PERSONAL
HISENDA PÚBLICA, CREDITORA PER RETENCIONS
PRACTICADES
SEGURETAT SOCIAL
DIPÒSITS CONSTITUÏTS A CURT TERMINI
BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES
OPERATIVES

5730

BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES
RESTRINGIDES DE RECAPTACIÓ

5751

COMPTES RESTRINGITS DE BESTRETES DE CAIXA FIXA

5585

LLIURAMENTS PER PROVISIONS DE FONS
TOTAL

2.

4010
2.041.235,58
4013

Creditors per obligacions reconegudes.
Pressupostos de despeses tancats. Altres deutes

4190

Creditors no pressupostaris. Altres creditors no
pressupostaris

43100

Deutors per drets reconeguts. Pressupostos
d'ingressos tancats. Operacions de gestió. Ingrés
directe

10.776,00
149.587,10
7.238.320,12

15.450.097,29
13.896,53
16.450,00

4490
4491

32.384,91

4751

6.795,11
650,00

4760
5660

426.321,79

5710

9.081,61

5730

13.442,34

5751

4.557,66

5585

33.277.573,83 33.277.573,83

Amortització acumulada de construccions
Amortització acumulada de maquinària i utillatge
Amortització acumulada de mobiliari
Amortització acumulada d'equips per a processos
d'informació
Amortització acumulada d'elements de transport
Amortització acumulada d'altre immobilitzat material
Creditors per obligacions reconegudes.
Pressupostos de despeses tancats. Operacions de
gestió

Altres deutors no pressupostaris
Bestretes al personal
Hisenda Pública, creditora per retencions
practicades
Seguretat Social
Fiances i dipòsits rebuts i constituïts a curt termini
Efectiu i actius líquids equivalents. Bancs i
institucions de crèdit. Comptes operatives
Efectiu i actius líquids equivalents. Bancs i
institucions de crèdit. Comptes restringits de
recaptació
Efectiu i actius líquids equivalents. Bancs i
institucions de crèdit. Comptes restringits de
bestretes de caixa fixa
Deslliuraments pe a la reposició de bestretes de
caixa fixa
TOTAL

19.512,94
68.846,09
81.549,57
77.525,89
32.373,21
38.604,94
1.940.469,74

111.541,84
149.587,10

22.688.417,41

13.896,53
16.450,00
32.384,91
6.795,11
650,00
426.321,79
9.081,61

13.442,34
4.557,66
33.277.573,83 33.277.573,83

El balanç, el compte del resultat econòmic i patrimonial i el romanent de tresoreria inclosos en el
compte de l’exercici 2014.

S’adjunten en annex a aquesta memòria.
3.

Una descripció dels ajustaments realitzats en compliment d’allò previst en l’apartat 2 de la
disposició addicional transitòria primera de l’Ordre.

Un cop realitzat l’assentament d’obertura de la comptabilitat de l’exercici 2015, s’ha de procedir a realitzar
els assentaments d’ajustament necessaris perquè a 1 de gener de 2015 quedin registrats tots els actius i
passius el reconeixement dels quals exigeix el Pla general de comptabilitat pública adaptat a l’administració
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local, així com donar de baixa totes les partides (tots els actius i passius) el reconeixement dels quals no
estigui permès pel Pla.
No obstant, no s’han realitzat assentaments d’ajustament posteriors a l’obertura comptable.
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