OFICINA
ÞE CAIALUNYA

TANCAMENT ECONÒMIC I PRESSUPOSTARI DE L'OFICINA
ANTIFRAU CORRESPONENT A L'EXERCICI 2014
Antecedents:

El projecte de pressupost

l'Ofìcina Antifrau haurà d'ésser tramès al govern
^
perquè i'incoqpori als pressupostos de la Generalitat d'acord amb el que diu
l'article 24, apartat2 de la Llei 14/2008, del 5 de novembre , de l'Oficina Anaftau
de Catùunya : "Correspon al director o directora de I'Ofcina Antifraa elaborar
l'aaantprEecte de pressupost de funcionament, el qual ha d'ésser tramàs al Couem perqaè
I'incorpori en una secció especfica dels pressupostos de la Generalitat "
per.

Per part del director de l'O{ìcina Antifrau, es va trametre al Departament
d'Economia i Coneixement de la Genen)ttat l'avantprojecte de pressupost per al
exercici de 2074 per a ésser incorporat al projecte de pressupostos per a 201,4 de
la Generalitat de Catalunya.
van ésser aprovats per la LIeí 7 /201,4, deI 27
de gener, de pressupostos de la Generzhtat de Cataluny^pff al-201,4.

Els pressupostos del exercici

201,4

Pressuoost:

En els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 201,4 aprovats per la
LIei 7/201,4, del 27 de gener, es detalla el pressupost per a 2074 de l'Ofìcina
Antifrau
de Catalunya que ascendeix a un total de 4.699.972,91. €, distribuït de la
forrna següent:
Remuneracions de petsonal i SS. Cap.
Despeses corrents de bens i serveis
Inversions reals
Variacions d'actius financers

TOTAL DOTACIONS

201,4

I

3.597.470,91.€
1.054.501,00€
48.000,00€
1,00€

4.699.972,91€

En el títol VII de l'esmentada LIei de pressupostos, sota la denomrnacró
"Normes de gesuó pressupostària del Padament i d'altres institucions i
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organismes" en I'article 54 en I'apattat 1 es relacionen les entitats a que es fa
referència entre les quals es troba l'Oficina Antifrau i a continuació ies norrnes
específìques que l'afecten:
1. I-^es dotacions pressapostàries dels organismes Síndic de Greuges, Consell de Garanlies
Estatutàries, Sindicatøra de Comptes i Ofcina Antifrau s'ban de lliurar en ferrn i
periòdicanenl a nom de cadascun i en la mesara qøe aqaests organismes les sol'licitin.

2. Els

romanents de nèdit del pressupost per al 2013 dels organismes
l'apartat 1 s'incorporen en els mateixos capítok delpressupost per al 2014.

3. Els
nèdit

i

organismes

afectin /lurs pressapostos, dins les seccions

respectiøs. Aquestes transferències

4. Cadascun

què

fa

referènda

a què fa referènda I'apartat / poden aøtoritrytr de fer les transferències

les generacions qae

larticle 6.'l i s'ban

a

de coaanicar

dels organisrzes a

no estan

afectades

i

els serveis pressupostaris

per les linitacions a

al departament competent

quàfa rertrència l'apartat

I

què

fa referència

en matèria de pressupostos.

ás

l'ordenador dels seas pagaments.

Per la qual cosa, les incoqporacions de romanents per aI2074 corresponen
Remuneracions de personal
Despeses corrents de bens i serveis
Inversions reals
Variacions d'actius financers

TOTAI INCORPORACIONS

de

a:

1.54.524,95€
53.849,35€
4.933,64€
1,00€
213.308,94€

La disponibilitat pressupostana de l'Ofìcina Antifrau de Cataluny^ per eI 201.4 i
d'acord amb l'establert a la Llei de Ptessupostos és la següent:
Remuneracions de personal
Despeses corrents de bens i serveis
Inversions teals
Variacions d'actius fìnancers

TOTAI DISPONIBILITATS 201, 4

3.757.995,86€
1.108.350,35€
52.933,64€
2,0æ.
4.913.281,85€

S'han rcahtzat nou transferències de crèdit, amb caire operatiu per ajustaments en
funció de l'execució del pressupost com a reahtat de despesa front a Ia
planificació pressupostària. S'adjunta en l'annex 1.
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Per la qual cosa, la distribució fìnal de crèdits de la disponibilitat pressupostaria
de l'Ofìcina Antifrau de Cataluny^ per el201,4 és la següent en el tancament de
l'exercici:
Remuneracions de personal
Despeses corrents de bens i serveis
Inversions reals
Variacions d'actius financers

TOTAI DISPONIBILITATS 201, 4

3.813.501,8ó€
1..046.844,35€
52.933,64€
2,0æ.

4.913.28185€

L'augment de "Remuneracions de personal" es degut alattansferència de crèdit
necessària per a donat cobertura alapanda 160.0001 de Seguretat Social, la qual
té caràcter d'ampliable i era deficitària en la distribució inicial planificada. La
disminució de "Despeses corrents de bens i serveis" correspon a la cobertura,
mitjançant transferència de crèdit de l'augment anterior.

Execució del oressuDost:
Pressuoost d'insressos:

Es va fer efectives transferències de crèdit del Departament d'Economia i
Coneixement per un import de 4.793.707179€,, dels quals 1,.1,49.971,,65€ que
corresponen a resultes d'apotació pendent del 2073 i 3.643.736114€, que
corresponen a aportacions del pressup ost

201. 4.

- van fet efectius ingressos per interessos de comptes correrìts per un import de
Es
14.263,74€^

Es van fer efectius altres ingressos per un import de 9.363191€.

A part dels 3.643.736114€ tebuts que corresponen a apofiacíons del pressupost
2014 queda pendent transferir 1.056.236r77Q,, dels quals ja es va efectuar
l'oportuna petició al Departament d'Economia i Coneixement i que la suma
Q.643.736,1,4€+7.056.236,77€ = 4.699.972,91€), correspon a I'aponació
pressupos tàna per a I'exercici 2074.
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Pressuoost de desoeses:

Pel que fa al pressupost de despeses, les autoritzacions de crèdit rcahtzades sobre
els crèdits inicials incrementats amb les incoqporacions de l'exercici anterior
(4.913.281,859 aiú com, les disposicions de crèdit, les obligacions de crèdit, i els
pagaments ordenats, foren de 4.913.281r85Q,, per t^nt pel que fa ltestat
d'execució del pressupost de despeses, aquest s'ha tancat en una mitla global
del100%.

Arnb la següent distribució:
Remuneracions de personal
Despeses corrents de bens i serveis
Inversions reals
Y anacions d'actius financets
TOTAI OBLIGACIONS 2014

3.813.501,86€
1.046.844,35€
52.933,64€

2,00€
4.913.281,85€

Tancament del DressuDost:
Pel que fa al resultat pressupostari de I'exercici:

Càlcul de Drets reconesuts oer I'exercici 20L4:
Drets reconeguts per l'exercrci

201,4:

4.699.972,91€,

Transferències rebudes i ingressades
pendents de resultes 2013: (*)
Transferències rebudes i ingressades de drets 2014:

7.749.977,65€
3.643.736,14€

Transfetències pendents a

1,.056.236,77€

(*)

I*t

i

/

i

ingressades pendents de resultes

1.2

2013 comsponen als drets
no liquidaß de l'exercici 2013 en data 3/ /'12/ 201t, ressenltat cnllt a

transferències rebudes

reconeguts

/ 2014:

31.

transferàncies pendents en la memòria de tancament de l'exercici

2013.
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Ooeracions corrent
Drets reconeguts exercici 2074:

4.651.97191€

Romanents incorporats d'exercici 2073

:

Obligacions reconegudes

208.374,30€
4.860.346,21.€

Resultat pressupostari de corrent

0,00€

Ooeracions caoital
Drets reconeguts exercici

48.001,00€

201,4:

Romanents incorporats d'exer cict 2073

:

ObJigacions reconegudes

4.934,64€
52.935,64€

Resultat pressupostan de capital

0,00€

Ooeracions total DressuDost
Drets reconeguts per l'exer ctct

4.699.972,91Q

201,4:

Obligacions reconegudes per l'exercici

Resultat pressupostari

DÈFICIT

201, 4:

2014:

Romanents incorporats d'exer cici 2073

:

Resultat pressupostari acumulat 2014:

4.973.287,85€
213.308,94€

213.308,94Q

0,00€
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Pel que fa al Compte General de tresoreria:
Existències inicials a bancs

1.597.590,37€

Total d'ingressos pressupost corrent
- Transfetències corrents
- Interessos bancaris
- Altres ingressos
- Avançament per projectes
Total d'ingressos operacions tresoreria

TOTAL entrades

*

existències inic. de

4.793.707,79€
74.263,74€
9.363,91€
6.976,66€
7.585.759,26€

tresoreria2014

8.007.061,73€

Total pagaments pressupost coffent
Total pagaments d'exercicis tancats

4.973.287,85€
0,00€

Total pagaments opetacions tresoteda

7.765.477,59€

TOTAL sortides de tresorena2ll4

6.078.753,44€

Existència a ftnal de l'exercici

1.928.308,29€

Les operacions de formaliaació es troben compensades.
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D'acord amb aquests resultats de tancament de gestió del pressupost per
l'exercici, l'Ofìcina té com existències finals a bancs 7.928.308,29€.
El cemificatbancan actedita un saldo a final d'any de1.928.308129€,.

D'acord amb aquests resultats de tancament de gestió del pressupost per
l'exercici, l'Oficina té obligacions pendents de pagament per valor de 0,00€

.

Respecte el saldo a31/72/2014 dels comptes no pressupostaris:

299.692,63€
7.372,59€

Compte retencions IRPF'
Compte retencions Seguretat Social
Compte de transferències

Þ Pendent transferir pressupos t 2074
Compte
Compte
Compte
Compte

de bestretes

d'habilitació
de despeses de reptesentació
acumulat de fiances i ptovisions

7.056.236,77€
1.732,95€
3.778,73€
76.205,83€
7.655.401.,74€

- 946.498,20€

d'acord amb la disposició addicional setena de
la Llei 1/2074, deI 27 de gener de pressupostos
de la Genenhtat de Cataluny^per aL201.4)

Compte acumulat d'ingressos per interessos bancaris
Compte acumulat d'altres ingressos

-

71.8.027,34€

66.81.5,49€
47.509,92€

El compte d'habilitació disposa a31/12/2014 de 91,6,44€ en metàl'licí2.202,29€
en bancs.
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Els certificats bancaris corresponents, adjunts com annex, acrediten els saldos
dels comptes d'habilitacíó i del de despeses de representació.
Aquest informe s'acompanya del recull de moviments comptables del dia dtan,
els documents comptables i el llibre de major i el resum de resultats.

Per que

aií

consti, es

sþa

la present a 1,3 de gener de 2015.

st.J

M.
Cap d'Administració, RRHH i Pressupost

Sr. Daniel
Director de

Alfonso Laso
Antifrau de Catalunya

Pàgina

I

de 8

