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El Comú d’Escaldes-Engordany presenta un pressupost de 31 milions d’euros  

 

El Comú d'Escaldes-Engordany aprovarà durant la darrera sessió de Consell de Comú de l’any, 

que se celebrarà aquest dilluns, un pressupost per a l’exercici 2019 de 31 milions d’euros, 

registrant un increment del 4,6% (1,4 milions d’euros) respecte al 2018. Juntament amb el 

pressupost 2018, és un dels més importants dels darrers deu anys.  

En aquest mandat la inversió total fregarà els 30 milions d’euros sense haver incrementat 

l’endeutament. Si les previsions es compleixen, en aquest últim any de mandat, el Comú 

d’Escaldes-Engordany assolirà una rebaixa significativa de l’endeutament amb una reducció del 

50%, passant de 34,7 milions el 2012 a menys de 17 milions al tancar el 2019.  

 
En el capítol d’inversions, s’hi destinen pràcticament 9,5 milions d’euros. Les principals 

inversions per al proper exercici seran per l’aparcament de la “Part alta” amb una partida de 2 

milions d’euros, la construcció de les sales de vetlla al nou tanatori amb 1,5 milions d’euros, 

l’adequació de dos nous aparcaments a la carretera d’Engolasters i al pont de la Plana amb 

500.000 euros, la millora d’espais públics amb una dotació de 500.000 euros, la instal·lació 

d’un sistema de transport de persones mecànic al carrer Peces Caldes (400.000 euros) o la 

modernització de l’enllumenat públic, substituint l’actual sistema per llums led amb l’objectiu de 

reduir el consum energètic i de manteniment amb una dotació de 177.000 euros. El 2019 es 

continuarà amb la millora de les voravies de la parròquia per adaptar-les al reglament actual, en 

concret s’hi destinaran 784.000 euros.  

 

 



El pressupost també preveu una partida de gairebé 1 milió d’euros per la millora d’espais 

públics com és el cas de la reforma de la plaça de les Pubilles o el concurs d’idees pel passeig 

del Riu.  

 

Tal com es va acordar amb el Comú d’Andorra la Vella, el departament d’Urbanisme també ha 

previst 500.000 euros pel sistema de seguretat de l’avinguda Carlemany mitjançant un concurs 

públic conjunt entre ambdues corporacions.  

Els comptes per aquest exercici 2019 també preveuen importants dotacions per a altres àrees 

com és de serveis i infraestructures amb l’adquisició de nous vehicles, la millora de les zones 

verdes i parcs infantils de la parròquia o dels punts verds. 

 

Quant a les despeses de personal suposen un 32% del pressupost total, el que significa un 

increment del 3,9% respecte el 2018. El pressupost preveu l’augment estimat d’1,7% de l’IPC 

en les retribucions salarials, i es meritaran els triennis de 59 treballadors.   

En matèria de personal, el 2019 es preveu reforçar amb la contractació fixa d’un tècnic per 

l’arxiu comunal i un de recursos humans, així com 3 operaris de camins de muntanya eventuals 

i un informador turístic. En aquest sentit, cal recordar que durant el 2018 s’ha reforçat 

definitivament amb personal fix certes àrees cobertes amb personal eventual, en concret: les 

escoles bressol amb 3 puericultores i 2 cuineres, 2 xòfers de neteja viària i 2 operaris de 

deixalleria..  

 

Seguint la política endegada en el mandat anterior, es repeteix el programa de contractació de 

joves de 16 i 17 anys durant els mesos de juliol i agost (10 per mes) per oferir-los l’oportunitat 

de tenir un primer contacte amb el món laboral. De la mateixa manera, es manté l’esforç 

pressupostari destinat als programes de formació de personal de l’administració amb una 

dotació de 56.000 euros.   

 

Les despeses de consum de bens corrents i serveis registren un increment del 8,6% el que 

representa 595.000 euros per la partida de lloguers adreçada a donar continuïtat al projecte de 

l’enllumenat de Nadal, als dos possibles lloguers de terrenys per destinar-los a aparcament, 

així com al lloguer d’un emplaçament per destinar-lo a àrea d’esbarjo per a gossos.  

En el capítol de transferències corrents se sobrepassa el milió d’euros destinat a 

bonificacions. En aquest sentit, cal incidir en l’import en concepte de bonificacions que preveu 

atorgar el Comú amb gairebé 400.000 euros, 164.000 euros en concepte de suport als clubs 

esportius de la parròquia o els 160.000 euros que es destinen a les 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 

passen per dificultats econòmiques poden acollir-se al Reglament d’exempcions de caràcter 

social.  

Respecte 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 465.796 euros, entre els 

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

els més de 200.000 euros a entitats esportives i culturals.  

 

En el pressupost d’ingressos, els impostos directes suposen un 21% dels ingressos de 

l’exercici 2019 i es preveu un increment de l’11,6%. No es preveu cap variació en els 

gravàmens aplicables als impostos directes, després que el 2016 entrés en vigor els nous 

gravàmens sobre l’impost de propietat de béns immobles i el 2017 els relatius als rendiments 

arrendataris. La millora de l’activitat econòmica i l’augment dels negocis establerts a la 

parròquia incideix positivament en l’augment dels impostos sobre la radicació d’activitats 

econòmiques.. 

 

Els impostos indirectes recullen els ingressos derivats de l’impost de transmissions 

patrimonials i suposen un 4% del pressupost total per a l’exercici 2019.  

 

Les taxes i altres ingressos representen el 32% de la recaptació total del comú per a l’exercici 

2019, i es preveu registrin un augment del 14% (+1,2 milers d’euros) respecte al pressupost 

2018. Els projectes urbanístics que es preveu puguin entrar al llarg del 2019, haurien de 

repercutir favorablement en un augment dels ingressos en concepte d’impost de construcció, 

però també en concepte de rendiments derivats de la cessió obligatòria de terrenys. 

 

Ca destacar que no s’ha previst cap augment per IPC, congelant la càrrega de les economies 

familiars i dels comerços i negocis de la parròquia, tal com s’ha anat fent al llarg de l’anterior 

mandat. Convé recordar, no obstant això, que serveis com els de la recollida selectiva de vidre, 

cartró, paper, envasos, voluminosos i altres productes, així com la neteja i l’enllumenat de les 

vies públiques estan altament subvencionats. 

 

Els ingressos patrimonials suposen un 2% del pressupost total per a l’exercici 2019. Es 

preveu un increment dels ingressos pel cobrament de dividends de la societat SEMTEE,SA. 

 

En definitiva, el pressupost 2019 dona continuïtat a un projecte polític que ha fet d’Escaldes-

Engordany una parròquia amb un alt potencial, capdavantera, competitiva, amb identitat pròpia 

i ambiciosa. I els comptes per aquest 2019 continuen:  

 



- Donant impuls a tots aquells projectes, infraestructures i iniciatives que maximitzen 

el potencial de la parròquia i ajuden a promoure l’activitat econòmica, cultural, 

social i esportiva. 

- Contenint l’impacte de la pressió fiscal sobre els ciutadans i negocis radicats a la 

parròquia, especialment d’aquells que es troben en una situació més desafavorida. 

- Garantint un ampli ventall de prestacions i serveis a la parròquia, a uns preus 

assequibles però sostenibles. 

- Donant continuïtat a les polítiques d’ajudes socials a aquelles famílies i ciutadans 

que passen per moments difícils, en consonància i col·laboració amb les polítiques que 

s’estableixin en l’àmbit nacional. 


