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El Comú d’Escaldes-Engordany presenta un pressupost 27,5 milions d’euros 

 

La inversió prevista és de 5,2 milions d’euros destinada principalment a la millora 

d’instal·lacions comunals i posada en funcionament d’equipaments públics 

 

El Comú d'Escaldes-Engordany presenta un pressupost per a l’exercici 2017 de 27,5 milions 

d’euros, un 13% superior (3,2 milions d’euros) al del 2016. Els comptes van acompanyats d’una 

proposta de plurianuals de 9,54 milions d’euros entre el 2018 i el 2021 vinculats a les obres de 

l’aparcament de la part alta, un equipament que ha de contribuir al desenvolupament de la 

zona, donant servei als residents i millorant les facilitats d’entrada i estacionament a un dels 

principals eixos comercials de la parròquia. 

  

En el capítol d’inversions s’hi destinen 5,2 milions d’euros. Les principals inversions per al 

proper exercici seran la finalització de les obres de la separativa d’aigües i embelliment de 

l’avinguda del Fener, la renovació i millora d’una de les instal·lacions comunals amb més 

usuaris com són les piscines i el gimnàs comunal o l’obertura del carrer Sant Antoni, que 

permetrà prolongar la trama urbana actual i millorar l’accessibilitat des de la carretera de l’Obac 

fins al centre urbà  

Paral·lelament, s’aposta per continuar mantenint una correcta gestió i manteniment dels espais 

públics i amb aquesta finalitat s’incorporen diverses partides per la renovació de les voravies o 

la substitució de l’enllumenat públic (500.000 euros), la millora dels parcs infantils (170.000 

euros) o l’adquisició de vehicles de neteja de carrers i voravies.  

Els comptes per aquest exercici també preveuen una partida de 60.000 euros pel concurs 

d’idees de l’avinguda Carlemany per a vianants, en consonància amb la voluntat de la majoria 

comunal de consolidar aquest espai.  



Per al 2017, el pressupost inclou novament, en el capítol d’actius financers, una dotació d’1,3 

milions d’euros que ha de permetre al Comú participar en l’ampliació de capital que promou 

CAPESA pel finançament de les infraestructures del servei de distribució d’aigua potable.  

 

En quant a les despeses de personal suposen un 35% del pressupost total, el que significa un 

augment del 0,8% respecte al 2016 provocat per l’increment de la cotització patronal del 14,5 al 

15,5% que no va ser considerat en la confecció del pressupost 2016. Aquest 2017 es repeteix, 

per sisè any consecutiu, el programa de contractació de joves de 16 i 17 anys durant els mesos 

de juliol i agost. I el 2017 també es meriten triennis per a 40 treballadors.  

Els llocs de treball que quedin vacants per jubilació es cobriran optimitzant els recursos humans 

existents, afavorint la mobilitat interna sempre que sigui possible. Seguint la política endegada 

en el mandat anterior, es manté l’esforç pressupostari destinat als programes de formació de 

personal de l’administració amb una dotació de 45.400 euros.   

 
Les despeses de consum de béns corrents i serveis augmenten un 15%. Un augment que es 

deu al cost dels lloguers del nou aparcament dels Veedors, que s’obrirà en breu amb unes 160 

places d’aparcament o de la planta baixa de l’hostal Valira, on s’inaugurarà el proper mes de 

març el Museu Carmen Thyssen Andorra.  

En el capítol de transferències corrents destaca el milió d’euros que es destina a bonficacions i 

subvencions. D’aquesta manera, l’import en concepte de bonificacions que preveu atorgar la 

corporació per al 2017 és de 475.000 euros, dels quals 247.000 euros en concepte de 

bonificacions fiscals per a l’establiment de nou negocis a la parròquia. Així, tots els empresaris 

que iniciïn una nova activitat comercial, empresarial o professional, gaudeixen d’una reducció 

del 100 per cent el primer any i el 50 per cent el segon any de l’impost de radicació. 

Com no podia ser d’altra manera aquest suport al teixit empresarial també es trasllada a l’àmbit 

familiar per ajudar a fer front al cost dels serveis socials o taxes. Les famílies que pasen per 

dificultats econòmiques poden acollir-se al Reglament d’exempcions de caràcter social. En 

aquest sentit, es preveu un dotació de més de 150.000 euros.  

En quant a les subvencions es continua fent costat al teixit associatiu de la parròquia 

reconeixent el paper d’aquestes entitats que realitzen labors importants de cohesió social, 

promoció esportiva, econòmica, cultural i turística amb una dotació de 524.464 euros, entre els 

quals destaca la destinada a la Unió Pro Turisme d’Escaldes-Engordany amb 180.500 euros.  

 

En quant a la política fiscal i preus públics, per al 2017 es preveu continuar mantenint la 

congelació del conjunt de preus públics i tributs (impostos i taxes). Val a dir que el 2016 va ser 

aprovat un augment del gravàmen sobre l’impost de propietat (equiparant-lo al de la majoria de 

parròquies) i rendiments arrendataris.  



Es preveu tancar el 2016 amb un nivell d’endeutament del 107 per cent del sostre permès, el 

que indica que s’ha reduït en un terç el deute en els darrers cinc anys.  

 
Es preveu finançar un 87% del pressupost amb els ingressos corrents i de capital que es 

generaran durant l’exercici (24 milions d’euros). La resta es finançarà amb la incorporació de 

romanents de tresoreria existents per import de 3 milions d’euros i endeutament (460.000 

euros). 

 

 


