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BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS 

Aquest document conforma l’informe financer de propòsit general (IFPG) del Comú 

d’Escaldes-Engordany per a l’exercici 2021 L’informe inclou l’execució pressupostària 

amb les modificacions de pressupost i la liquidació pressupostària com a informació de 

caràcter pressupostari. A més inclou els estats financers principals (estat de situació 

financera, estat de rendiment financer, estat de canvis en actius nets/patrimoni i estat 

de fluxos d’efectiu de les activitats d’operacions) així com el romanent de tresoreria i el 

quadre d’endeutament. Tanmateix, s’inclou en l’apartat d’informació general i notes 

explicatives la informació de caràcter general sobre l’organització i la prestació de 

serveis a la parròquia i la memòria financera que acompanyen els estats financers i 

dona detall del seu contingut. 

 

IMATGE FIDEL, PRINCIPIS COMPTABLES I COMPARABILITAT DE LA INFORMACIÓ 

Aquests estats financers han estat preparats a partir dels registres pressupostaris i 

comptables del Comú d'Escaldes-Engordany tancats el 31 de desembre del 2021. Per 

elaborar-los s’han aplicat les Normes Internacionals de Comptabilitat del Sector Públic 

(NICSP) i els principis comptables generalment admesos, amb l’objecte de mostrar la 

imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de les operacions del 

Comú tenint en compte que és el primer any d’aplicació de les NICSP i que hi ha 

epígrafs on s’indicarà que encara no s’han pogut aplicar. 

Els imports expressats en els quadres són en euros tot i que a nivell d’explicació de 

notes es poden fer referència a milers d’euros per agilitzar la comprensió. 

Atès que conformen un canvi normatiu, l’estat de situació financera es presenten amb 

comparació amb el dia u de gener de 2021 pel que fa a saldos financers. A efectes 

comparatius de l’execució pressupostària es realitza la comparativa amb el 

corresponent a l’exercici anterior. 
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I LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA A 31/12/2021 : MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES 

 

 

El pressupost inicial de l’exercici 2021 va ser aprovat amb una dotació inicial de 34.256.450,69 euros, sobre els quals s’ha aprovat 

modificacions al llarg de l’any, presentant un pressupost final  que s’ha situat en 37.863.134,86 euros. 

A continuació es detallen les modificacions pressupostàries. 

 

 

Crèdits

Capítol  Extraordinaris Augments Disminucions
DESPESES
1  DESPESES PERSONAL 10.855.564,48   2.960,00         -                  -                  304.103,48     294.103,48 -    10.868.524,48  
2  CONSUMS DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS 8.491.014,05     173.695,15     -                  -                  452.464,36     452.464,36 -    8.664.709,20    
3  DESPESES FINANCERES 186.788,23        -                  -                  -                  -                  -                  186.788,23       
4  TRANSFERÈNCIES CORRENTS 2.704.035,38     48.820,00       20.000,00       -                  -                  378.970,09     388.970,09 -    2.762.855,38    
6  INVERSIONS REALS 8.835.528,14     2.115.636,98  1.135.868,46  894.158,55     784.454,97 -    -                  -                  12.196.737,16  
9  PASSIUS FINANCERS 3.183.520,41     -                  -                  -                  -                  -                  3.183.520,41    

Total Pressupost de Despeses 34.256.450,69    2.341.112,13   1.155.868,46   894.158,55     784.454,97 -    1.135.537,93   1.135.537,93 -  37.863.134,86   

INGRESSOS
1  IMPOSTOS DIRECTES 6.899.141,80     -                  6.899.141,80    
2  IMPOSTOS INDIRECTES 708.333,33        -                  708.333,33       
3  TAXES I ALTRES INGRESSOS 6.895.700,39     -                  6.895.700,39    
4  TRANSFERÈNCIES CORRENTS 7.232.166,49     -                  7.232.166,49    
5  INGRESSOS PATRIMONIALS 536.520,78        -                  536.520,78       
7  TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 773.078,68        -                  773.078,68       
8  ROMANENT TRESORERIA 6.711.509,22     2.341.112,13  859.675,24     405.896,80     -                  10.318.193,39  
9  PASSIUS FINANCERS 4.500.000,00     -                  4.500.000,00    

Total Pressupost d'Ingressos 34.256.450,69    2.341.112,13   859.675,24     405.896,80     -                  -                  -                  37.863.134,86   

Total Pressupost
Minoració de 

Crèdits
Import 

Pressupostat
Reconducció 
Pressupost

Suplements 
de Crèdit

Transferències de crèdit
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I.1 INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE L’ANY 2020 

- Crèdits reconduïts de despesa corrent per un import de 225.475,15 euros: 

  Del capítol 1 per import de 2.960€ corresponents a formacions. A 

tancament de 2021 s’han executat. 

 Del capítol 2; per import de 173.695,15€ corresponent a crèdits 

compromesos en expedients de contractació en curs que son s’han 

pogut realitzar. A tancament de 2021 s’han executat 104.795,62€. 

 Del capítol 4 per import de 48.820€ de subvencions tant culturals com 

esportives, puntuals o part de les anuals, que han sigut atorgades que 

no s’han satisfet a la data de tancament. A tancament d’exercici 2021 

s’han executat 42.000€. 

- Crèdits reconduïts de despesa de capital per un import de 2.115.363,98€ 

corresponents a capítol 6 d’inversions. A destacar les obres de la plaça Creu 

Blanca, per un import de 608 milers d’euros, de les sales de vetlla, per un import 

de 378 milers d’euros, de casa comuna, per 285 milers d’euros, d’embelliment del 

passeig del riu, per un import de 229 milers d’euros, la instal·lació de casetes per 

a contenidors de brossa, per 138 milers d’euros, el subministrament d’una cabina 

d’informàtica, per 45 milers d’euros, els treballs d’estabilització del talús de la zona 

de Guem a Sa Calma, per 34 milers d’euros, els treballs de reforma del despatx 

d’aparcaments, per 29 milers d’euros, els contenidors de brossa soterrats per 26 

milers d’euros, el portal d’administració electrònica, per 23 milers d’euros, el 

subministrament d’un vehicle pick up, per import de 22 milers d’euros, el 

subministrament d’una furgoneta, per import de 15 milers d’euros, entre altres. A 

tancament de 2021 s’han executat 1.934.899,28€. 

Les incorporacions de romanents de despesa de l’any 2020 es van aprovar mitjançant 

finançament de romanent de tresoreria per un import de 2.341.112.13€. 

I.2 CRÈDITS EXTRAORDINARIS  

- Crèdits extraordinaris de despesa corrent de capítol 4 per import de 20.000 
euros. 
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- Crèdits extraordinaris de despesa de capital de capítol 6 per import total de 
1.135.868,46 euros: 

 Adquisició de terrenys per infraestructura d’ ús públic 500.000€ 

 Construcció edificis, d’interès parroquial Av Fener  284.729,19€ 

 Mobiliari Casa Comuna     175.933,94€ 

 Altres instal·lacions Casa Comuna      91.621,38€ 

 Millora d’edificis, decantador greixos     35.000,00€ 

 Condicionament de xarxes informàtiques, rasa Caldea   28.347,27€ 

 Sales de vetlla al Tanatori Nacional      19.946,05€ 

Els crèdits extraordinaris es van finançar mitjançant incorporació de romanents per 
import de 839.675,24€ i minoració de crèdits de despesa de capitals d’inversió per 
import de  296.193,22€ de partides corresponents a millora d’edificis no realitzades. 

 

I.3 SUPLEMENTS DE CRÈDIT 

-Suplements de crèdit de despesa de capital de capítol 6 per un import total de 
894.158,55 euros: 

 Reforma Casa Comuna      485.328,15 € 

 Conservació de clavegueres Fiter i Rossell   368.515,52 € 

 Equipaments d'aparcaments       37.381,28 € 

 Àrees verdes i parcs          2.933,60 € 

 

Els suplements de crèdit es van finançar mitjançant incorporació de romanents per 
import de 405.896,80€ i minoració de crèdits de despesa de capitals d’inversió per 
import de  657.514,43€ de partides corresponents a millora d’edificis no realitzades. 
 

I.4 -TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT 

Es van realitzar transferències de crèdit de despeses per un import d’1.135.537,93 

euros corresponents a: 

- capítol 1: es van reclassificar crèdits pressupostaris per 304 milers d’euros segons 

les adaptacions de contractacions per moviments interns i imprevistos de baixes. 

- capítol 2: es van realitzar diverses transferències de crèdit per ajustar crèdits 

pressupostaris de lloguers per un import de 50 milers d’euros, de reparacions, 

manteniments i conservació per un import de 126 milers d’euros i de materials, 

subministraments i altres per import de 275 milers d’euros. 
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- capítol 4: es van realitzar diverses transferències de crèdit per ajustar partides de 

transferències corrents a altres administracions per un import de 111 milers 

d’euros i a entitats sense ànim de lucre per import de 267 milers d’euros. 

El detall per article de les transferències realitzades és el següent:  

 

 

 

Article descripció Augment Disminució

12 Personal fix        151.770,60          222.159,14 
13 Personal eventual        116.529,85            36.820,21 

16
Quotes seguretat social pers. 
Contractual

         35.803,03            35.124,13 

20 Lloguers          50.759,65            30.000,00 

21
Reparacions, manteniments i 
conservació

       126.757,96              6.500,00 

22
Materials, subministraments i 
altres

       274.946,75          415.964,36 

41
Transferències corrents a 
administracions

       111.626,73                       - 

48
Transferències corrents a entitats 
sense ànim de lucre

       267.343,36          388.970,09 

 Total      1.135.537,93        1.135.537,93 
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II LIQUIDACIÓ ECONÒMICA DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI ANUAL FINALITZAT EL 31.12.2021  

 

 

 

DESPESES

1  DESPESES PERSONAL 10.868.524,48       9.896.132,87     9.896.132,87      9.893.912,87           9.892.868,87     974.611,61                 91,05% 91,05% 91,03%

2  CONSUMS DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS 8.664.709,20         7.102.805,70     6.908.383,33      6.616.309,27           6.002.506,95     2.048.399,93              81,97% 79,73% 76,36%

3  DESPESES FINANCERES 186.788,23            96.300,49          96.300,49           96.300,49                92.706,75          90.487,74                   51,56% 51,56% 51,56%

4  TRANSFERÈNCIES CORRENTS 2.762.855,38         1.651.315,15     1.651.315,15      1.599.876,50           1.408.757,22     1.162.978,88              59,77% 59,77% 57,91%

6  INVERSIONS REALS 12.196.737,16       9.083.203,02     8.314.873,50      3.858.908,27           3.271.265,22     8.337.828,89              74,47% 68,17% 31,64%

9  PASSIUS FINANCERS 3.183.520,41         2.860.114,92     2.860.114,92      2.860.114,92           2.601.877,08     323.405,49                 89,84% 89,84% 89,84%

Total Pressupost de Despeses 37.863.134,86      30.689.872,15  29.727.120,26   24.925.422,32        23.269.982,09  12.937.712,54           81,05% 78,51% 65,83%

INGRESSOS

1  IMPOSTOS DIRECTES 6.899.141,80         7.412.647,15           7.252.561,63     513.505,35 -                107,44%

2  IMPOSTOS INDIRECTES 708.333,33            1.656.232,37           1.024.594,04     947.899,04 -                233,82%

3  TAXES I ALTRES INGRESSOS 6.895.700,39         9.223.021,76           8.895.028,13     2.327.321,37 -             133,75%

4  TRANSFERÈNCIES CORRENTS 7.232.166,49         4.735.514,53           4.735.514,53     2.496.651,96              65,48%

5  INGRESSOS PATRIMONIALS 536.520,78            577.659,96              408.948,29        41.139,18 -                  107,67%

6  ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 2.392,35                  2.392,35            2.392,35 -                    

7  TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 773.078,68            3.260.847,79           3.260.847,79     2.487.769,11 -             421,80%

8  ROMANENT TRESORERIA 10.318.193,39       -                            -                      10.318.193,39            0,00%

9  PASSIUS FINANCERS 4.500.000,00         -                            -                      4.500.000,00              0,00%

Total Pressupost d'Ingressos 37.863.134,86      26.868.315,91        25.579.886,76  10.994.818,95           70,96%

RESULTAT -                     1.942.893,59          

Dret reconegut % DR

% A % C % L

Ingrés Saldo Pendent

Capítol Total Pressupost Autoritzat Compromés Liquidat Pagament Saldo Pendent de 
liquidar

Capítol Total Pressupost
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II.1 FETS DESTACATS DE L'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA  

 
 

Es tanca el 2021 amb un superàvit pressupostari d’1.9 milions d’euros. 

 

Resultat Pressupostari

Pressupost inicial 
2021

Pressupost Final
2021

Liquidat exercici 
2021

Diferència 
pressupost 

final i realitzat 
Liquidat 2020

Variació liquidat 
exercicis 

% Variació 
liquidat 

exercicis

Ingressos corrents 22.271.862,79 22.271.862,79 23.605.075,77 105,99% 25.947.063,85 -2.341.988,08 -9,03%

Despeses de funcionament * 22.050.613,91 22.296.089,06 18.110.098,64 81,23% 16.672.182,09 1.437.916,55 8,62%

Ingressos de capital 773.078,68 773.078,68 3.263.240,14 422,11% 4.213.921,27 -950.681,13 -22,56%

Despeses de capital 8.835.528,14 12.196.737,16 3.858.908,27 31,64% 1.547.406,85 2.311.501,42 149,38%

Superàvit o dèficit de gestió -7.841.200,58 -11.447.884,75 4.899.309,00 415,23% 11.941.396,18 -7.042.087,18 -58,97%

Despeses f inanceres 186.788,23 186.788,23 96.300,49 51,56% 132.796,90 -36.496,41 -27,48%

Superàvit o dèficit de caixa -8.027.988,81 -11.634.672,98 4.803.008,51 363,68% 11.808.599,28 -7.005.590,77 -59,33%

Actius f inancers (Ingressos) 6.711.509,22 10.318.193,39 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

Passius f inancers (Ingressos) 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

Actius f inancers (Despeses) 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

Passius f inanceres (Despeses) 3.183.520,41 3.183.520,41 2.860.114,92 89,84% 2.829.286,98 30.827,94 1,09%

Variació d'actiu i passius financers 8.027.988,81 11.634.672,98 -2.860.114,92 -89,84% -2.829.286,98 -30.827,94 1,09%

Resultat pressupostari 0,00 0,00 1.942.893,59 8.979.312,30 -7.036.418,71 -78,36%

(*) Les despeses de funcionament inclouen Capítol 1, 2 i 4 (Despeses de personal, Consum de béns i serveis i Transferències corrents)

Capítol 
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La liquidació de les operacions de gestió s’ha saldat amb un resultat positiu de 4,9 

milions d’euros. Les despeses financeres han estat de 96 milers d’euros. S’obté un 

resultat de caixa positiu de 4,8 milers d’euros que ha permès cobrir els passius 

financers per amortització d’endeutament i contribuir al resultat pressupostari positiu 

de l’exercici d’1,9 milions d’euros.  

Es va preveure un nou endeutament de 4,5 milions d’euros per finançar inversions en 

l’obra de l’aparcament de l’església que s’ha retardat en la seva execució i, per tant, el 

deute no es va contractar. 

Enguany, els ingressos de gestió liquidats han estat de 26,86 milions d’euros, de forma 

que registren un augment del 16,58 % respecte al pressupostat d’ingressos corrents 

(+3,82 milions d’euros). Aquesta variació s’explicaria principalment per l’alça en la 

recaptació de l’equivalent econòmic de cessió urbanística (809 milers d’euros), un 

augment en la recaptació de l’impost de transmissions patrimonials (947 milers 

d’euros), un increment en aparcaments i parquímetres respecte al pressupostat (784 

milers d’euros), un augment en la recaptació de l’impost de rendiments arrendataris 

(724 milers d’euros), un increment respecte al pressupostat de l’impost d’activitats 

econòmiques (288 milers d’euros). També s’ha produït un augment significatiu en 

ingressos d’ocupació de via pública respecte al pressupostat (247 milers d’euros), un 

augment de 220 milers d’euros de lloguers d’actius comunals respecte al pressupost i 

un augment en la recaptació de sancions respecte al pressupostat (104 milers 

d’euros). En la facturació de consum d’aigua termal s’han facturat 152 milers d’euros 

sobre el pressupost i en taxes d’higiene i enllumenat s’ha recaptat 80 milers d’euros 

més del pressupostat.  

S’han produït disminucions per sota de la previsió inicial per la reclassificació de 

transferències de Govern corrents a transferències de capital (2,66 milions d’euros), 

també s’ha produït una disminució de la recaptació de l’impost de construcció respecte 

el pressupostat (-507 milers d’euros), en activitats esportives i cursets una disminució 

respecte el pressupostat per valor de -301 milers d’euros, entre altres.  

S’ha registrat 3,2 milions d’euros com a transferències de capital i 3,26 milions d’euros 

com a transferències corrents de l’import total de transferències rebudes de Govern, 

més de 268 milers d’euros de transferències de tinença de vehicles rebudes de 

Govern. 

El programa d’inversions executat durant l’exercici ha estat de 3,85 milions d’euros. 

Les inversions més rellevants del 2021 han estat: les obres de Casa Comuna (768 
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milers d’euros), les obres de la plaça Creu Blanca (601 milers d’euros), la compra del 

terreny de la plaça Santa Anna (500 milers d’euros), la finalització de les obres de les 

Sales de Vetlla Comunal (417 milers d’euros), les obres de l’avinguda Fiter i Rossell 

(372 milers d’euros), les reformes del passeig del riu (268 milers d’euros), la 

instal·lació de casetes de recollida de brossa i contenidors soterrats (138 milers 

d’euros), la millora d’equipaments d’informàtica i servidors (101 milers d’euros), entre 

altres. 

Els compromisos adquirits en inversió per l’any 2022 més rellevants que es troben en 

curs de realització són d’un valor total de 4,45 milions d’euros, reconduïts a l’exercici 

2022 en el Consell de Comú del 8 de juny 2022, i que es finançaran en la seva totalitat 

amb els romanents de tresoreria existents. 

S’ha destinat 2,86 milions d’euros a amortització d’endeutament, que han permès una 

reducció del 25.6% respecte al 2020, situant-se en un nivell d’endeutament del 

28.46%, per sota del límit legalment establert de 200%, és a dir, 85.77% per sota del 

límit màxim legal (base 100). L’endeutament actual té un termini de venciment total de 

3 anys.  

Es presenta a continuació una gràfica d’execució mensual acumulat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’evolució del resultat pressupostari durant el 2021 s’ha executat conforme a l’evolució 

indicada del calendari fiscal, la presentació de serveis recuperant la normalitat en 

algunes àrees i de l’execució de les despeses segons s’han anat conformat els 

compromisos adquirits. 
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II.2 LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS  

 

El total del pressupost d’ingressos per a l’exercici 2021 és de 37.863.134,86 euros.  

La liquidació del pressupost d’ingressos representa un 70.96% del pressupostat, és a dir, 26.868.315,91 euros. Tot i els romanents de 

tresoreria afegits, s’ha disposat d’ingressos propis generats que han cobert la liquidació de despeses. En aquest sentit, tampoc ha estat 

necessari contractar el préstec inicialment previst de 4,5 milions d’euros destinat a finançar inversions. 

Classificació econòmica Euros 

Pressupost inicial 
2021

Pressupost Final
2021

Liquidat exercici 
2021

Diferència 
pressupost 

final i realitzat 
Liquidat 2020

Variació liquidat 
exercicis 

% Variació 
liquidat 

exercicis
Cobrat 2021

1 Impostos directes 6.899.141,80 6.899.141,80 7.412.647,15 -513.505,35 9.846.088,41 -2.433.441,26 -24,71% 7.252.561,63

2 Impostos indirectes 708.333,33 708.333,33 1.656.232,37 -947.899,04 1.626.616,51 29.615,86 1,82% 1.024.594,04

3 Taxes i altres ingressos 6.895.700,39 6.895.700,39 9.223.021,76 -2.327.321,37 9.396.381,40 -173.359,64 -1,84% 8.895.028,13

4 Transferències corrents 7.232.166,49 7.232.166,49 4.735.514,53 2.496.651,96 4.650.137,42 85.377,11 1,84% 4.735.514,53

5 Ingressos patrimonials 536.520,78 536.520,78 577.659,96 -41.139,18 427.840,11 149.819,85 35,02% 408.948,29

Ingressos corrents 22.271.862,79 22.271.862,79 23.605.075,77 -1.333.212,98 25.947.063,85 -2.341.988,08 -9,03% 22.316.646,62

6 Alienacions d'inversions 0,00 0,00 2.392,35 -2.392,35 95,69 2.296,66 2400,10% 2.392,35

7 Transferències de capital 773.078,68 773.078,68 3.260.847,79 -2.487.769,11 4.213.825,58 -952.977,79 -22,62% 3.260.847,79

8 Actius financers 6.711.509,22 10.318.193,39 0,00 10.318.193,39 0,00 0,00 0,00% 0,00

9 Passius f inancers 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

Ingressos de capital 11.984.587,90 15.591.272,07 3.263.240,14 12.328.031,93 4.213.921,27 -950.681,13 -23% 3.263.240,14

Total pressupost ingressos 34.256.450,69 37.863.134,86 26.868.315,91 10.994.818,95 30.160.985,12 -3.292.669,21 -11% 25.579.886,76

Capítol 
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Les principals variacions han estat les següents:  

- Els ingressos corrents liquidats han estat de 23,6 milions d’euros, de forma que 

registren un augment d’un 6% respecte al pressupostat (+1,33 milions d’euros). 

Apuntar que ha hagut una re classificació de transferències de Govern corrents 

a transferències corrents (-2,50 milions d’euros). Per tant, pel que fa als 

capítols 1 a 3 hi ha hagut un augment de 3,79 milions d’euros que s’explica a 

continuació. 

- Capítol 1, Impostos directes: ha tingut un increment de 513 milers d’euros més 

de la previsió inicial. Els principals saldos que han tingut variacions són els 

següents: l’impost de rendiments arrendataris ha estat de 724 milers d’euros 

més de la previsió 2021, la liquidació de l’impost de radicació d’activitats 

econòmiques, ha sigut de 288 milers d’euros per sobre la previsió inicial. La 

liquidació de l’impost construcció ha estat de -507 milers d’euros menys del 

previst. 

- Capítol 2: els ingressos per impostos de transmissions patrimonials suposen 

947 milers d’euros per sobre la previsió inicial, és a dir un total de 1.6 milions 

d’euros. 

Des del 2015, el percentatge que recapta el Comú en concepte d’impost sobre 

les transmissions patrimonials és d’un 3%. 

- Capítol 3: s’ha ingressat 2,3 milions d’euros per sobre de la previsió inicial. Les 

partides més rellevants han estat: aparcaments (+1 milió d’euros), els ingressos 

de cessió econòmica que s’ha liquidat per sobre de la previsió (+809 milers 

d’euros), ocupació de via pública (+235 milers d’euros), serveis de sales de 

vetlla i serveis funeraris (+162 milers d’euros), serveis d’aigua termal (+152 

milers d’euros), la recaptació de sancions de circulació (+103 milers d’euros), 

entre altres. Pel que fa a diferències de menys ingrés respecte el pressupostat 

la disminució més acusada seria dels serveis de les escoles esportives, cursets 

d’esports i activitats esportives (-165 milers). 

Les principals variacions del capítol 3 es presenten a la taula següent: 
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- Capítols 4 i 7: 

Les transferències corrents de la taxa sobre la tinença de vehicles de l’exercici 

2021 han estat de 424 milers d’euros. 

Les transferències de Govern aplicades com a corrents són per 4,294 milions 

d’euros, tot i que inicialment no es va pressupostat crèdit i s’ha reclassificat la 

seva aplicació en tancament. 

Les transferències de Govern destinades a transferències de capital han estat 

de 3.260 milions d’euros, dels quals 3,260 milions d’euros s’han destinat a 

finançar el programa d’inversions. 

En total, s’ha rebut 7,556 milions d’euros de transferències de Govern que 

suposen una variació de -14.63 % en relació amb el 2020 (8,85 milions), és a 

dir -1,295 milions d’euros; i una variació de -2.2% respecte al pressupost 

previst, és a dir, de -175 milers d’euros (7,730 milions). 

- Capítols 8 i 9: 

No ha estat necessari la contractació d’endeutament ni la utilització del 

romanent de tresoreria per finançar la liquidació pressupostària. 

 

Departament
Taxes, preus públics, cessió 

i altres ingressos
Pressupostat 21 Liquidat 21 diferència

Aparcaments aparcaments horitzontals i verticals 2.782.300,00  3.797.117,79  1.014.817,79  
Urbanisme cessió econòmica 593.500,00     1.403.202,26  809.702,26     
Circulació ocupacio via publica 45.000,00       280.129,53     235.129,53     
Circulació sancions 185.000,00     288.650,71     103.650,71     
Serveis serveis sales de vetlla i funeraris 370.400,00     533.286,84     162.886,84     
Serveis aigua termal 314.500,00     467.467,10     152.967,10     
Administració higiene 772.000,00     837.608,22     65.608,22       
Administració rètols i indicadors turístics 86.320,83       115.870,59     29.549,76       
Administració enllumenat 230.000,00     245.028,64     15.028,64       
Infància escoles bressol, espais lleure 417.974,00     444.002,96     26.028,96       
Esports escoles esportives, cursets i activitats 482.400,00     316.588,36     165.811,64 -    
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II.3 LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES  

 

 

Classificació administrativa Euros 

Pressupost inicial 
2021

Modificacions 2021 Final 2021
Liquidat 

exercici 2021

Diferència 
pressupost 

final i realitzat 

Liquidat exercici 
2020

Variació liquidat 
exercicis 

% Variació 
liquidat 

exercicis
Pagat

101 SERVEIS GENERALS I SECRETARIA 1.048.312,29 178.355,80 1.226.668,09 1.112.063,07 114.605,02 792.775,94 319.287,13 40,27% 976.015,93

102 RECURSOS HUMANS 234.113,00 9.855,00 243.968,00 152.920,13 91.047,87 168.465,31 -15.545,18 -9,23% 149.892,41

103 CIRCULACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 1.910.398,66 22.422,67 1.932.821,33 1.796.508,59 136.312,74 1.631.853,83 164.654,76 10,09% 1.779.659,30

104 COMUNICACIÓ I PROTOCOL 284.658,16 37.100,20 321.758,36 253.720,96 68.037,40 233.810,49 19.910,47 8,52% 231.220,25

105 PROJECTE ENGOLASTERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.054,16 -27.054,16 -100,00% 2.906,54

201 COMPTABILITAT I INTERVENCIÓ 5.917.048,55 -29.443,38 5.887.605,17 5.278.131,54 609.473,63 4.804.120,98 474.010,56 9,87% 4.981.542,15

202 CENTRAL DE COMPRES 269.360,80 2.629,64 271.990,44 173.338,84 98.651,60 168.897,88 4.440,96 2,63% 165.750,09

203 ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ AL PÚBLIC 723.455,20 -24.390,50 699.064,70 711.069,20 -12.004,50 528.610,90 182.458,30 34,52% 678.007,46

301 APARCAMENTS 1.105.056,27 80.256,97 1.185.313,24 639.480,87 545.832,37 645.165,98 -5.685,11 -0,88% 618.130,79

401 SERVEIS I INFRAESTRUCTURES 2.662.670,24 93.170,91 2.755.841,15 2.356.337,75 399.503,40 2.114.042,33 242.295,42 11,46% 2.300.754,71

402 MANTENIMENT D'EDIFICIS, PARC MÒBIL I ALTRES 1.738.604,24 58.653,05 1.797.257,29 1.103.168,90 694.088,39 977.380,50 125.788,40 12,87% 978.771,68

501 URBANISME 7.050.093,05 3.158.929,04 10.209.022,09 3.576.494,97 6.632.527,12 1.642.423,59 1.934.071,38 117,76% 3.004.282,97

502 MEDI AMBIENT 2.369.285,80 114.020,95 2.483.306,75 1.835.899,91 647.406,84 1.481.578,05 354.321,86 23,92% 1.682.687,60

503 CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI 89.298,64 0,00 89.298,64 59.741,19 29.557,45 48.873,24 10.867,95 22,24% 59.741,19

601 SOCIALS - INFANCIA 1.180.027,40 0,00 1.180.027,40 1.110.440,71 69.586,69 1.071.599,07 38.841,64 3,62% 1.098.462,15

602 SOCIALS - GENT GRAN 393.253,50 -237,45 393.016,05 273.707,18 119.308,87 299.279,45 -25.572,27 -8,54% 260.259,78

603 SOCIALS - JOVENTUT 167.073,13 4.684,51 171.757,64 159.430,77 12.326,87 120.488,88 38.941,89 32,32% 155.115,74

604 ACCIO SOCIAL 1.195.760,08 -202.989,61 992.770,47 202.805,21 789.965,26 1.105.485,12 -902.679,91 -81,65% 197.840,93

610 CULTURA 2.037.286,75 -11.183,24 2.026.103,51 1.225.762,86 800.340,65 910.079,55 315.683,31 34,69% 1.160.719,92

611 TURISME I PROMOCIÓ ECONÒMICA 857.397,44 -10.451,84 846.945,60 641.382,22 205.563,38 554.291,14 87.091,08 15,71% 580.583,75

621 ESPORTS 2.216.523,20 75.595,46 2.292.118,66 1.745.601,32 546.517,34 1.501.775,40 243.825,92 16,24% 1.715.974,34

801 INFORMÀTICA 806.774,29 49.705,99 856.480,28 517.416,13 339.064,15 353.621,03 163.795,10 46,32% 491.662,41

34.256.450,69 3.606.684,17 37.863.134,86 24.925.422,32 12.937.712,54 21.181.672,82 3.743.749,50 17,67% 23.269.982,09

Capítol 

Total Pressupost de despeses
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El pressupost final de despeses s’ha situat en 37.863.134,86 euros, amb un total d’autoritzat i compromès de 29.727.120,26 euros, que 

suposa un grau d’execució del 78,51% (total compromès / total pressupostat). A data de tancament de l’exercici s’han liquidat 24.925.422,32 

euros (el 65.83% del pressupost total previst). 

A la gràfica següent es pot veure l’execució pressupostària de les despeses respecte el pressupost final 2021 i respecte el pressupost 

liquidat de 2020. 
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Les despeses corrents liquidades representen un 67.76% del total, amb 18,2 milions 

d’euros, i enregistren un diferencial de -4.27  milions d’euros en relació amb el 

pressupost (-19,02%). 

CAPÍTOL 1 

La despesa liquidada de personal en el capítol 1 suposa 9,8 milions d’euros un 91,3% 

del total pressupostat. Com a resum, l’estalvi en capítol 1 es degut a la cobertura de 

places pressupostades per mobilitat interna i no s’ha cobert la plaça origen, a les 

baixes mèdiques durant l’any i a la no cobertura d’algunes places previstes en 

pressupost. 

A continuació es descriuen les principals partides que detallen l’execució del 

pressupost del capítol 1: 

 

Segons estaven pressupostades a la memòria de pressupost, s’ha donat cobertura a 

les següents places de nova creació (fixes) ja existents sense cobrir o noves, tenint en 

compte que algunes d’aquelles places que s’han cobert amb mobilitat interna a l’hora 

han motivat un procés de selecció per cobrir la plaça d’origen.  

Al Departament de Corporació s’ha cobert una plaça existent que havia quedat 

desocupada per mobilitat interna a tràmits. Aquesta plaça s’ha cobert amb mobilitat 

interna, s’ha contractat un tècnic eventual per a donar suport en la realització de 

l’estudi del desenvolupament organitzatiu i de recursos humans i també des de mitjans 

de 2021 una tècnica eventual per temes de comunicació interna i externa. 

Al Servei de Circulació i Atenció Ciutadana s’han cobert la creació d’una plaça d’oficial 

i una plaça de caporal la pròpia mobilitat interna del Comú. 

 Pressupost  Liquidat Estalvi % Estalvi

10000 Indemnitat de funcions 306.503,73       305.384,20     1.119,53      0,37%
12000 Sou base personal contractual 7.733.234,79    7.092.306,82  640.927,97  8,29%
12050 Hores extraordinàries personal contractual 20.000,00         12.057,54       7.942,46      39,71%
12070 Altres remuneracions personal contractual 47.560,00         44.210,73       3.349,27      7,04%
13000 Sou base personal eventual 958.977,44       818.893,86     140.083,58  14,61%
14000 Contractes administratius 268.225,36       263.911,47     4.313,89      1,61%
16000 Quotes seguretat social Indemnitat de funcions 47.508,08         46.005,41       1.502,67      3,16%
16030 Quotes seguretat social pers. contractual 1.208.576,01    1.108.602,78  99.973,23    8,27%
16050 Quotes seguretat social pers. eventual 154.100,01       125.071,29     29.028,72    18,84%
16090 Quotes seguretat social altre personal 41.574,93         40.906,37       668,56         1,61%
16300 Formació i perfeccionament del personal 56.458,64         11.989,68       44.468,96    78,76%
16500 Primes d'assegurances. 25.805,49         24.572,72       1.232,77      4,78%

TOTAL GENERAL 10.868.524,48  9.893.912,87  974.611,61  8,97%
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Al Departament de Comunicació s’ha cobert una plaça de nova la creació de 

fotògraf/dissenyador gràfic, atès que es considera imprescindible per donar cobertura 

a les necessitats de disseny i cobertura d’esdeveniments comunals. També s’ha creat 

una plaça que ha estat coberta per mobilitat interna. Aquestes funcions havien estat 

cobertes amb anterioritat per personal interí. 

Al Departament de Finances s’ha cobert la plaça del cap de finances i una de nova de 

tècnic comptable, feina que s’estava realitzant per personal eventual.  

Al Departament d’Aparcaments les necessitats de contractació s’han cobert 

internament i amb la contractació de personal eventual, no s’ha augmentat el número 

de persones del departament. 

Al Departament de Serveis i Infraestructures s’ha cobert la contractació pressupostada 

de tres places de serveis de neteja d’edificis per donar cobertura a dues jubilacions i 

una invalidesa. També s’ha contractat operaris de neteja viària per substitució de 

places ja existents i s’ha reforçat la plantilla de neteja viària amb contractacions 

eventuals. Així mateix, s’ha cobert la plaça d’operari d’enllumenat pressupostada, 

plaça que ja existia i que no s'havia cobert per diferents raons. 

Així mateix, s’ha cobert la plaça d’operari de manteniment pressupostada, plaça que ja 

existia i que no s'havia cobert per diferents raons. 

Al Departament d’Urbanisme s’ha creat una plaça d’administrativa mitjançant mobilitat 

interna per tal de donar suport a la revisió de projectes i al control d’obra, especialment 

d’obres menors. 

Al Departament de Medi Ambient s’ha realitzat a contractació d’un tècnic qualificat per 

tal de poder dur a terme els projectes d’adaptació normativa, aquesta plaça s’ha cobert 

per mobilitat interna des del departament d’esports. Per reorganització del servei de la 

deixalleria i atesa l’ampliació d’horaris s’han cobert dues noves places d’operaris 

pressupostades. Per jardineria s’ha cobert una plaça existent que havia quedat buida 

per defunció amb mobilitat interna després d’una excedència. A finals de 2021 es va 

contractar per projecte 3 eventuals per camis de muntanya. 

Al departament d’Infància s’ha cobert una plaça fixa existent de puericultora 

pressupostada per cobertura de jubilacions i poder donar una correcta atenció a les 

aules, amb una correcta cobertura de ratis, vacances i baixes. 
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Al Departament de Gent Gran, per cobrir les necessitats de la Llar de jubilats s’ha 

cobert una plaça de nova creació pressupostada d’auxiliar per donar una bona 

cobertura del servei que cada vegada utilitzen més usuaris. 

Al Departament d’Acció social s’ha reforçat la plantilla amb la creació d’una plaça 

d’administrativa que s’ha cobert mitjançant mobilitat interna i s’ha contractat un tècnic 

eventual amb jornada reduïda per donar cobertura als projectes socials que es van 

consolidant. També es va contracta a 2 eventuals com a d’educadors de carrer, 

recursos compartits amb Joventut. 

També s’ha mantingut la bossa de treball eventual per poder donar suport a l’ocupació 

amb programes de foment de l’ocupació i dins de diferents actuacions derivades de la 

crisi sanitària. 

Al Departament d’Esports, s’ha donat cobertura a la plaça de cap d’esports. 

Al departament de Cultura s’ha ajustat les contractacions a la baixa pel que fa a la 

contractació d’eventuals de professors de cursos que s’ha procedit a externalitzar. 

Al Departament d’Informàtica, s’ha donat cobertura a una nova plaça pressupostada 

d’administrador de xarxes per donar suport al departament atesa l’actualització i el 

creixement dels sistemes informàtics i de connectivitat del Comú. 

Les accions formatives externes realitzades han estat per import de 12 milers d’euros i 

s’han portat a terme a demanda dels departament segons les necessitats 

manifestades. Aquestes formacions s’han completat amb formacions internes 

potenciant les habilitats i competències del personal i als efectes de facilitar la 

necessària adaptació dels recursos humans a la digitalització dels sistemes. 

S’ha incorporat a capítol 1 la cobertura d’assegurances per baixa, ja contractada, atès 

que es cotitzable a la CASS, de la qual s’ha liquidat  24,5 milers d’euros. 
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Detall de les despeses de personal per departaments del pressupost 2021 

 

 

CAPÍTOL 2 

La despesa de béns corrents i serveis executada en el capítol 2 suposa un 76,35% de 

diferència total en despesa corrent (-2 milions d’euros, un 23.64% respecte al previst). 

A continuació es descriuen les principals partides que detallen l’execució del 

pressupost de capítol 2: 

Concepte Personal Contractes Serveis Personal Càrregues Total

Permanent Administratius Extraordinaris Temporer Socials

133 Ordenació del tràfic i de l'estacionament 1.821.298,75 0,00 9.689,19 17.459,41 287.335,82 2.135.783,17

151 Urbanisme 114.652,86 0,00 0,00 9.627,41 19.308,31 143.588,58

160 Administració general Benestrar Comunitari 100.472,57 0,00 4.444,05 0,00 16.304,66 121.221,28

161 Sanejament, abastament i distribució d'aigua 52.415,76 0,00 7.829,99 0,00 9.366,45 69.612,20

162 Recollida, eliminació i tractament de residus 87.225,07 0,00 870,00 0,00 13.693,89 101.788,96

163 Neteja viaria 452.085,03 0,00 8.410,00 0,00 71.713,76 532.208,79

164 Cementiri i serveis funeraris 25.013,97 0,00 0,00 0,00 3.891,31 28.905,28

165 Enllumenat públic 106.324,37 0,00 9.478,52 0,00 18.001,43 133.804,32

170 Administració general del medi ambient. 131.723,80 0,00 0,00 0,00 20.462,09 152.185,89

171 Parcs i jardins 205.634,76 0,00 0,00 0,00 31.926,61 237.561,37

172 Protecció i millora del medi ambient 106.126,97 0,00 1.160,00 66.484,16 26.934,53 200.705,66

231 Acció social 455.800,94 0,00 1.050,00 79.588,00 83.208,18 619.647,12

241 Foment Ocupació 0,00 0,00 0,00 21.136,70 3.276,34 24.413,04

321 Educació preescolar i primària 692.070,85 0,00 0,00 0,00 107.677,70 799.748,55

323 Promoció educativa 0,00 0,00 0,00 24.186,24 3.748,82 27.935,06

324 Serveis complementaris d'educació 18.595,10 0,00 0,00 0,00 2.896,45 21.491,55

330 Administració general de cultura 153.526,27 0,00 0,00 34.015,45 28.798,66 216.340,38

332 Biblioteques i arxius 95.793,17 0,00 0,00 0,00 14.902,13 110.695,30

333 Museus i arts plàstiques 86.798,87 0,00 0,00 0,00 13.484,45 100.283,32

334 Promoció cultural 47.527,90 0,00 0,00 13.618,32 9.503,73 70.649,95

335 Arts escèniques 28.914,88 0,00 0,00 0,00 4.495,98 33.410,86

340 Administració general d’esports. 131.367,22 0,00 0,00 0,00 18.310,36 149.677,58

341 Promoció i foment de l'esport 28.577,16 0,00 0,00 296.735,45 50.437,48 375.750,09

342 Instal·lacions esportives 355.882,00 0,00 0,00 0,00 55.475,88 411.357,88

431 Promoció Econòmica i Comercial 26.700,48 0,00 0,00 0,00 4.152,74 30.853,22

432 Ordenació i promoció turística 77.808,75 0,00 0,00 23.292,09 15.713,14 116.813,98

450 Administració general de infraestructures 289.219,24 0,00 11.708,40 31.172,40 51.645,74 383.745,78

920 Administració General 1.049.373,10 128.613,31 1.628,12 137.549,74 202.378,85 1.519.543,12

922 Coordinació i organització institucional 33.506,38 49.400,00 0,00 10.508,34 14.493,30 107.908,02

931 Política econòmica i fiscal 156.777,53 85.898,16 0,00 53.520,15 46.001,17 342.197,01

932 Gestió del sistema tributari 69.938,90 0,00 0,00 0,00 10.868,96 80.807,86

934 Gestió del deute i de la tresoreria 91.154,17 0,00 0,00 0,00 14.171,52 105.325,69

Total sous Personal 7.092.306,82 263.911,47 0,00 818.893,86 1.274.580,44 9.505.960,86

Organs de Govern 305.384,20 46.005,41 351.389,61

Eventuals menors de 18 anys 0,00 0,00

Beneficis socials 24.180,08 392,64 24.572,72

Formació de Personal 11.989,68 11.989,68

Total General 7.433.860,78 264.304,11 0,00 818.893,86 1.320.585,85 9.893.912,87
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L’evolució de les despeses corrents respecte el 2020 indica una recuperació de 

l’activitat habitual després del període viscut a 2020 per la crisi sanitària de la COVID 

19. 

Els arrendaments de terrenys i construccions recuperen les obligacions contractuals 

situant-se ne 1,5 milions d’euros (300 milers més, un 20%, respecte a 2020 per efecte 

les lleis òmnibus).  

El lloguer de mobiliari urbà (Nadal) pràcticament es manté amb un liquidat de 301 

milers d’euros. Les reparacions i conservacions també experimenten poca variació 

amb 2020 i es liquiden per 592 milers d’euros.  

El consum de l’energia elèctrica es liquida per 528 milers d’euros (25 milers d’euros, 

un 6% més que a 2020). Carburants de locomoció té una despesa de 69 milers 

d’euros (15 milers d’euros, un 28%, més que a 2020), Carburants de calefacció té un 

import liquidat de 220 milers d’euros (58 milers, 36%, més que a 2020). 

 Pressupost  Liquidat Estalvi % Estalvi

20000 Lloguer de terrenys i béns naturals 1.356.831,60  1.354.223,13  2.608,47         0%
20200 Lloguer d'edificis i altres construccions 354.996,36     347.784,23     7.212,13         2%
20550 Lloguer de mobiliari urbà 320.000,00     301.067,93     18.932,07       6%
21300 Reparació i conservació maq. Instal. i equip 579.750,77     405.024,45     174.726,32     30%
21400 Rep.i conservació de material de transport 72.500,00       70.228,28       2.271,72         3%
21601 Rep. i conservació d'aplicacions informàtiques 174.421,16     75.371,58       99.049,58       57%
21902 Rep. i conservació de vies públiques 99.990,67       41.430,48       58.560,19       59%
22100 Energia elèctrica 528.746,48     466.909,60     61.836,88       12%
22120 Carburants per la locomoció 80.000,00       69.382,19       10.617,81       13%
22130 Carburants per a calefacció 220.885,00     222.311,04     1.426,04 -        -1%
22140 Vestuari 117.349,42     87.727,55       29.621,87       25%
22150 Productes alimentaris 154.958,00     121.996,74     32.961,26       21%
22170 Primeres matèries, funcionament i serveis 125.476,58     80.094,11       45.382,47       36%
22190 Altres subministraments 80.201,78       65.249,35       14.952,43       19%
22200 Serveis telefònics 106.538,46     115.663,08     9.124,62 -        -9%
22320 Col.lectiu persones 78.272,56       25.503,32       52.769,24       67%
22400 Primes d'assegurances. Responsabilitat civil 88.500,00       86.761,49       1.738,51         2%
22670 Informació i publicitat 123.200,00     94.651,85       28.548,15       23%
22680 Promoció cultural 224.526,87     163.006,67     61.520,20       27%
22682 Promoció turística 158.130,00     81.016,43       77.113,57       49%
22683 Contractació concerts 163.025,75     110.692,93     52.332,82       32%
22686 Promoció esportiva 122.925,18     66.851,98       56.073,20       46%
22700 Treballs realitzats per emp.de neteja i sanejament 239.894,02     106.843,32     133.050,70     55%
22701 Treballs realitzats per emp.de recollida selectiva 796.127,82     701.670,44     94.457,38       12%
22710 Treballs realitzats per emp. de seguretat 85.043,78       79.058,88       5.984,90         7%
22760 Treballs realitzats per emp.estudis i treb.tècnics 489.704,59     323.103,01     166.601,58     34%
22762 treb. realitzats per emp. de contract. de personal 192.750,00     183.263,64     9.486,36         5%
22779 Treballs realitzats per altres empreses 187.479,14     33.635,99       153.843,15     82%
23100 Locomoció i desplaçaments 363.100,00     218.272,05     144.827,95     40%

2* Altres 979.383,21     517.513,53     461.869,68     47%
TOTAL GENERAL 8.664.709,20  6.616.309,27  2.048.399,93  23,64%
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Es pot parlar d’una recuperació de les activitats culturals i de promoció turística i en les 

seves contractacions, que es van veure molt afectades per les restriccions de sanitat. 

Treballs realitzats per empreses de neteja i sanejament, treballs realitzats per 

empreses de recollida selectiva, treballs de seguretat pràcticament mantenen nivells 

de 2020. En canvi altres treballs realitzats per empreses i treballs d’estudis i treballs 

tècnics de diferents departaments reprenen activitat i liquiden 540 milers d’euros (153 

milers d’euros més, 40%, respecte a 2020). 

Despeses de col·lectiu de persones liquida 25.5 milers d’euros (21 milers d’euros 

menys, 45%, respecte a 2020) i es computa els serveis de locomoció i desplaçaments 

que incorpora el bus a la demanda per un import liquidat de 218 milers d’euros. 

CAPÍTOL 3 

A continuació es descriuen les principals partides que detallen l’execució del 

pressupost de capítol 3: 

 

La reducció del nivell d’endeutament i l’evolució dels tipus d’interès favorables 

permeten reduir les despeses financeres un -27,48% respecte a la liquidació de l’any 

anterior (132.796,90€). 

CAPÍTOL 4 

A continuació es descriuen les principals partides que detallen l’execució del 

pressupost de capítol 4: 

 Pressupost  Liquidat Estalvi % Estalvi

31010 Interessos de préstecs 149.788,23       72.551,19       77.237,04    51,56%
33000 Interessos de comptes corrents 5.000,00           -                   5.000,00      100,00%
34910 Comissions serveis bancaris 32.000,00         23.749,30       8.250,70      25,78%

TOTAL GENERAL 186.788,23       96.300,49       90.487,74    48,44%
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De les subvencions pressupostades s’ha liquidat 1.6 milions d’euros el que representa 

un 42,9% del total pressupostat. Cal tenir present que l’any 2021 representa un any de 

recuperació de l’activitat sociocultural i esportiva, encara amb restriccions COVID pel 

desenvolupament d’activitats, per aquest motiu les partides de subvencions a entitats 

esportives i culturals tenen un estalvi promig aproximat entre el 20% i el 25%.  

 

Pel que fa a subvencions a altres entitats del total pressupostat de 1.150 milions 

d’euros s’ha liquidat 295 milers d’euros, un 25,68%, les més destacades són les 

següents. Dins de les subvencions de promoció econòmica, es troben les subvencions 

per a empreses destinades a millores tecnològiques, formació i assessorament segons 

resolucions favorables de l’Ordinació del 29-3-2021 de subvencions i bonificacions a 

empreses. Del pressupost inicial de 200.000€ que hi estava destinat, s’han liquidat en 

2021 l’import de 123 milers d’euros, el que representa un 61.65%. S’han liquidat les 

aportacions de promoció turística per 87,48 milers d’euros. De les ajudes socials que 

han estat a disposició dels ciutadans i finalment s’han liquidat per import de 31 milers 

d’euros. També s’ha liquidat dins del marc del conveni de PFSL 11 milers d’euros. Pel 

que a les subvencions de patrimoni cultural s’ha liquidat 20.000€ d’aportació al Fargo. 

 Pressupost final  Liquidat Estalvi % Estalvi

41000 Fons de compensació 124.222,23       123.374,05     848,18            0,68%
41001 Conveni Govern 73.280,73         44.396,86       28.883,87       39,42%
48200 A entitats esportives 171.052,16       147.896,54     23.155,62       0,00%
48210 A entitats culturals 72.000,00         54.000,00       18.000,00       25,00%
48211 A la UPTEE 211.270,00       168.144,92     43.125,08       20,41%
48214 Carnet jove 10.000,00         10.000,00       -                   0,00%
48215 Associacions socials 5.025,00           2.675,00         2.350,00         0,00%
48220 A associacions de pares d'alumnes d'escola 21.000,00         16.980,00       4.020,00         19,14%
48223 Creu Roja -                     1.056,84         1.056,84 -        -
48224 A altres entitats 1.150.456,66    295.463,58     854.993,08     74,32%
48225 Andorra Turisme 25.000,00         -                   25.000,00       100,00%
48226 Reunió de Cònsols 10.000,00         10.000,00       -                   0,00%
48227 Pla de gestió Vall del Madriu 50.000,00         50.000,00       -                   0,00%
48231 A joves -                     -                   -                   -
48299 Bonificacions 839.548,60       675.888,71     163.659,89     19,49%

TOTAL GENERAL 2.762.855,38    1.599.876,50  1.162.978,88  42,09%

48224 A altres entitats  Pressupost  Pressupost  Liquidat Estalvi % Estalvi

169 Altres serveis de benestar comunitari 20.000,00         20.000,00         17.200,00      2.800,00           14,00%

172 Protecció i millora del medi ambient 2.000,00            2.000,00            2.000,00        ‐                      0,0%

231 Acció social 2.895,56            2.895,56            ‐                   2.895,56           100,0%

232 Promoció social 1.056,84            1.056,84            ‐                   1.056,84           100,0%

233 Assistència a persones dependents 12.000,00         12.000,00         11.512,51      487,49               4,1%

336 Arqueologia i protecció del Patrimoni Històric‐Art ‐                       20.000,00         20.000,00      ‐                      0

341 Promoció i foment de l'esport 12.000,00         12.000,00         ‐                   12.000,00         100,0%

419 Altres actuacions en agricultura, ramaderia i pesc 5.012,83            5.012,83            2.304,91        2.707,92           54,0%

431 Promoció Econòmica i Comercial 285.000,00       331.000,00       210.802,69   120.197,31      36,3%

920 Administració General 900.000,00       744.491,43       31.643,47      712.847,96      95,7%

Total general 1.239.965,23   1.150.456,66   295.463,58   854.993,08      74,3%
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Del Departament de Medi Ambient s’ha liquidat 19.2 milers d’euros (inclosa la 

subvenció per la gestió de colònies de gats a Laika per 17.2 milers d’euros). De 

subvencions d’agricultura hi ha l’aportació a l’associació de ramaders de 2 milers 

d’euros. 

 

Pel que fa al total de les bonificacions total, s’han liquidat 675,88 milers, un 81.51% del 

pressupostat. De les bonificacions destinades a promoció econòmica i comercial s’han 

liquidat un total de 421 milers, de les quals 76.5 milers han estat atorgades segons 

resolucions favorables de l’Ordinació del 29-3-2021 de subvencions i bonificacions a 

empreses, i 345 milers d’euros en concepte de bonificacions segons ordinació 

tributària vigent. Pel que fa a la bonificació de foment de promoció esportiva i 

d’instal·lacions esportives s’han liquidat 186 milers d’euros. Respecte a usos d’espais 

culturals s’ha liquidat 40 milers d’euros. Respecte a bonificacions d’acció social s’han 

liquidat dins del departament 3.158,80€. La resta de les bonificacions de preus públics 

per exoneracions socials s’han imputat a altres partides pròpies dels departaments 

origen. 

CAPÍTOL 6 

Les inversions més rellevants del 2021 han estat:  

 les obres de Casa Comuna (768 milers d’euros),  

 obres de la plaça Creu Blanca (601 milers d’euros),  

 la compra del terreny de la plaça Santa Anna (500 milers d’euros),  

 la finalització de les obres de les Sales de Vetlla Comunal (417 milers d’euros),  

 les obres de l’avinguda Fiter i Rossell (372 milers d’euros),  

 les reformes del passeig del riu (268 milers d’euros),  

 casetes de recollida de brossa i contenidors soterrats (138 milers d’euros),  

 millora d’equipaments d’informàtica i servidors (101 milers d’euros) i inversió en 

administració electrònica i aplicacions informàtiques (52 milers d’euros),  

48299 Bonificacions  Pressupost  Liquidat Estalvi % Estalvi

23 Acció social 68.903,20      3.158,80        65.744,40      95,42%

33 Arts escèniques 110.000,00   40.007,46      69.992,54      63,63%

34 Promoció esport i instal∙lacions 171.600,00   186.255,32   14.655,32 ‐     ‐8,54%

43 Promoció Econòmica i Comercial 465.000,00   421.326,83   43.673,17      9,39%

Altres 24.045,40      25.140,30      1.094,90 ‐       ‐4,55%

Total general 839.548,60   675.888,71   163.659,89   19,49%



COMÚ D’ESCALDES-ENGORDANY 
ESTATS PRESSUPOSTARIS I FINANCERS INDIVIDUALS 2021 

Presentació en NICSP (primer any) – juny 2022   28 /114 
Valors presentats en euros 
 

 compra de 4 vehicles i millores (142 milers d’euros),  

 mobiliari diferents edificis comunals (68 milers d’euros),  

 estudis i projectes (54 milers d’euros),  

 estabilització de talús Guem (34 milers d’euros),  

 reforma del despatx d’aparcaments (28 milers d’euros),  

 obra de separadors d’hidrocarburs (22 milers d’euros),  

 compra d’equipaments i millora d’instal·lacions de piscina (33 milers d’euros),  

 local per cotxets a l’escola bressol (11 milers d’euros), entre altres. 

Algunes de les inversions descrites tenen un desglossament en diferents partides de 

despesa. A continuació es descriuen les principals partides que detallen l’execució del 

pressupost de capítol 6: 

 

 Pressupost  Liquidat Estalvi % Estalvi

61200 Millora d'edificis 2.776.617,92    884.547,11     1.892.070,81  68%
61702 Millora d'espais públics 1.507.839,69    783.339,23     724.500,46     48%
61731 Conservació de clavegueres 1.483.795,00    456.744,44     1.027.050,56  69%
60230 Construcció d'edificis d'interés parroquial 707.130,00       -                   707.130,00     100%
60711 Adequació d'aparcaments 681.287,86       1.332,80         679.955,06     100%
60000 Adquisició de terrenys 500.000,00       500.000,00     -                   0%
60260 Construcció d'altres edificis 425.462,83       406.259,81     19.203,02       5%
60720 Voreres 388.272,80       93.907,74       294.365,06     76%
60381 Equipaments d'aparcaments 349.381,28       700,58            348.680,70     100%
60765 Mobiliari urbà 343.558,40       144.283,06     199.275,34     58%
60360 Instal.lacions urbanes 330.252,68       5.542,74         324.709,94     98%
60500 Mobiliari 316.041,21       69.944,27       246.096,94     78%
61300 Reposició i millora de maquinària, instal.i equips 307.074,08       12.264,67       294.809,41     96%
60200 Adquisició Edificis i altres construccions 284.729,19       -                   284.729,19     100%
60610 Equipaments per a processos d'informació 246.089,24       101.755,39     144.333,85     59%
60900 Estudis i projectes 233.000,00       50.950,00       182.050,00     78%
60400 Vehicles 218.718,04       142.767,51     75.950,53       35%
60256 Sala per la Gent gran 150.397,75       -                   150.397,75     100%
60891 Obres d'art 150.000,00       -                   150.000,00     100%
64050 Aplicacions informàtiques 146.407,27       58.684,69       87.722,58       60%
60350 Instal.lacions esportives 124.630,62       17.386,47       107.244,15     86%
60820 Equipament esportiu 112.293,17       24.417,92       87.875,25       78%
60897 Altres instal·lacions 91.621,38         -                   91.621,38       100%
60780 Àrees verdes i parcs 50.899,06         8.325,45         42.573,61       84%
60771 Contenidors 38.619,79         30.174,88       8.444,91         22%
60890 Altre immobilitzat material 36.900,00         3.863,89         33.036,11       90%
60550 Mobiliari urbà 35.000,00         13.664,50       21.335,50       61%
61730 Condicionament de xarxes 28.637,90         -                   28.637,90       100%
61750 Conservació àrees verdes i parcs 22.000,00         847,18            21.152,82       96%

6* Altres 110.080,00       47.203,94       62.876,06       57%
TOTAL GENERAL 12.196.737,16  3.858.908,27  8.337.828,89  
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Els compromisos adquirits en inversió per l’any 2022 més rellevants que es troben en 

curs de realització són els següents:  

- treballs de xarxa i embelliment de Fiter i Rossell (1,27 milions d’euros),  

- obres de casa comuna, instal·lacions i mobiliari (1,17 milions d’euros),  

- actualització dels aparcaments comunals, càmeres lectores de matrícula i cartells 
indicadors (349 milions d’euros), 

- projecte Caldes i estudis mediambientals i geològics (328 milers d’euros), 

- locals de l’avinguda Fener (285 milers),  

- projecte i estudis de l’aparcament del futur edifici de l’església (151 milers 
d’euros),  

- treballs de condicionament de l’aparcament del Fener (136 milers), 

- mòduls per contenidors de brossa (135 milers d’euros), 

- treballs de reparació a Caldea (100 milers d’euros), 

- equipaments de processos informàtics (87 milers d’euros) i aplicacions 
informàtiques (72 milers d’euros), 

- projecte de la llar de jubilats (65 milers d’euros), 

- passeig de riu (45 milers d’euros) i jardineres del passeig del riu (28 milers 
d’euros), 

- mobiliari de les sales de vetlla (42 milers d’euros), 

- condicionament de pati d’escola bressol (28 milers d’euros), 

- furgoneta (22,5 milers d’euros), 

- instal·lacions piscina (14,5 milers d’euros) i material de gimnàs (12,5 milers 
d’euros), 

i altres obres i equipaments per un valor total de sumen 4.45 milions d’euros, 

reconduïts a l’exercici 2022 en Consell de Comú de 08-06-2022, i que es finançaran en 

la seva totalitat amb els romanents de tresoreria existents. 

CAPÍTOL 9 

 

S’ha destinat 2,86 milions d’euros a amortització d’endeutament, que han permès una 

reducció del 25.6% respecte al 2020, situant-se en un nivell d’endeutament del 

28.46%, per sota del límit legalment establert de 200%, és a dir, 85.77% per sota del 

límit màxim legal (base 100). L’endeutament actual té un termini de venciment total de 

3 anys. 

  

 Pressupost  Liquidat Estalvi % Estalvi

91310 Amortitz. préstecs empreses privades 3.183.520,41    2.860.114,92  323.405,49  10,16%
TOTAL GENERAL 3.183.520,41    2.860.114,92  323.405,49  10,16%
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III CONCILIACIÓ ENTRE EL RESULTAT PRESSUPOSTARI LIQUIDAT I EL RESULTAT 

COMPTABLE DE L’EXERCICI 2021  

 

 

 
 

 

 

 

  

RESULTAT PRESSUPOSTARI LIQUIDAT 1.942.893,59

(+) Subvencions transferides a resultats (Les Teulades) 68.081,32
(+) Subvencions transferides a resultats (Gespa Prat del Roure) 4.353,00
(+) Altres ingressos a distribuir en varis exercicis transferits a resultats 421.546,54
(+) Subvencions corrents pendents de justificar ( ajuds Covid) 12.518,16
(+) Devolució d'ingressos 5.105,69
(+) Inversions 3.858.908,27
(+) Despeses Passius financers (retorn préstecs) 2.860.114,92
(–) Altres Despeses -5.023,21
(+) Altres ingressos i beneficis 0,00
(+) Beneficis per modificacions pressupostos tancats 0,00
(–) Pèrdues procedents de l'immobilitzat 0,00
(–) Dotacions per a amortitzacions -5.128.625,31
(–) Dotacions per a provisions del circulant -172.742,69
(–) Provisió per responsabilitat -493.649,04
(+) Periodificacions despeses financeres (2020) 5.867,79
(-) Periodificacions despeses financeres (2021) -4.371,93
(-) Periodificacions despeses (2020) -193.457,79
(+) Periodificacions despeses (2021) 194.639,98

RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (ESTALVI) 3.376.159,29
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IV ROMANENT DE TRESORERIA A 31 DE DESEMBRE DE 2021  

 

 

 

V COMPTE DE TRESORERIA A 31 DE DESEMBRE DE 2021 

 

 

 

 

 

  

2021 2020

1 (+) Drets pendents de cobrament 1.310.598,17 2.216.265,26

(+) del pressupost corrent 1.288.429,15 2.156.164,18

(+) de pressupostos tancats 1.133.369,42 960.626,73

(+) d'operacions no pressupostàries 22.169,02 60.101,08

(-) de cobrament dubtós (1.133.369,42) (960.626,73)

(-) drets cobrats pendents d'aplicació definitiva 0,00 0,00

2 (-) Obligacions pendents de pagament 2.658.065,48 3.361.207,43

(+) del pressupost corrent 1.661.899,43 2.784.887,86

(+) de pressupostos tancats 42.448,25 29.159,30

(+) d'operacions no pressupostàries 1.053.232,18 598.091,98

(-) obligacions pendents d'aplicació definitiva (99.514,38) (50.931,71)

3 (+) Fons líquids 22.932.324,95 21.023.583,64

I Romanent de tresoreria afectat 0,00 0,00

II Romanent de tresoreria no afectat 0,00 0,00

III Romanent de tresoreria total (1-2+3)=(I+II) 21.584.857,64 19.878.641,47

Conceptes

Concepte 2021 2020

1. Cobraments 31.631.334,67 33.453.928,34

(+) Operacions pressupostàries 27.784.779,07 28.512.167,57

Pressupost corrent 25.801.188,08 28.086.755,90

Pressupost tancat 1.983.590,99 425.411,67

(+) Operacions extrapressupostàries 3.846.555,60 4.941.760,77

2. (-) Obligacions pendents de pagament 29.687.556,32 26.738.340,65

(+) Operacions pressupostàries 26.083.491,64 21.237.732,91

Pressupost corrent 20.710.015,65 18.396.784,96

Pressupost tancat 5.373.475,99 2.840.947,95

(+) Operacions extrapressupostàries 3.604.064,68 5.500.607,74

Flux de tresoreria (1-2) 1.943.778,35 6.715.587,69

Saldo Inicial de tresoreria 20.946.244,15 14.230.656,46

3. Saldo final de tresoreria 31/12/2021 22.890.022,50 20.946.244,15
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VI COMPTE D’ENDEUTAMENT 

Respecte als límits d’endeutament previstos en la Llei de finances comunals, el Comú 

presenta els càlculs següents en funció dels imports disposats i dels formalitzats: 

El Comú no supera, en cap dels casos, els límits d’endeutament previstos en l’article 

47 de la Llei de finances comunals. 

El deute per interessos dels préstecs contractats meritats i no vençuts fins al 31 de 

desembre de 2021 és de 8.305.224,50 euros. 

 

 

Quadre d'Endeutament (Càlcul pels imports disposats)

01/01/2021 31/12/2021

Ingressos liquidats exercici 2018 28.505.507,05
Ingressos liquidats exercici 2019 28.884.212,91
Ingressos liquidats exercici 2020 30.160.889,43

Mitjana 2018-2020 29.183.536,46

Endeutament l/t Comú 8.157.717,93 5.440.496,59
Endeutament c/t Comú 3.007.621,49 2.864.727,91
Endeutament entitats participades 0 0,00

Total Endeutament 11.165.339,42 8.305.224,50
Mitjana Ingressos 29.183.536,46

% (màxim 200%) 28,46%

Capítol 3 liquidació despeses interessos préstec 72.551,19
Capítol 9 liquidació despeses préstec 2.860.114,92
Càrrega financera entitats participades 0,00

Càrrega financera 2.932.666,11
Mitjana Ingressos 29.183.536,46

% (màxim 20%) 10,05%

Endeutament c/t Comú
Endeutament a curt termini entitats participades -                             

Endeutament a curt termini -                             
% (màxim 40%) 0,00%
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Quadre d'Endeutament (Càlcul pels imports formalitzats)

01/01/2021 31/12/2021

Ingressos liquidats exercici 2018 28.505.507,05
Ingressos liquidats exercici 2019 28.884.212,91
Ingressos liquidats exercici 2020 30.160.889,43
Mitjana 2018-2020 29.183.536,46

Endeutament l/t Comú

Comptabilitzat a llarg termini 8.157.717,93     5.440.496,59            
Comptabilitzat a curt termini 3.007.621,49     2.864.727,91            

Endeutament c/t Comú -                      -                             
Endeutament entitats participades

Endeutament 11.165.339,42   8.305.224,50            
% sobre base de càlcul 28,46%

Capítol 3 liquidació despeses interessos préstec 72.551,19                 
Capítol 9 liquidació despeses préstec 2.860.114,92            
Càrrega financera entitats participades -                             
Càrrega financera 2.932.666,11            
% sobre base de càlcul 10,05%

Endeutament c/t Comú -                             
Endeutament a curt termini entitats participades -                             
Endeutament a curt termini -                             
% sobre base de càlcul 0,00%
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VII ESTAT DE SITUACIÓ FINANCERA A 31.12.2021 

  

ACTIUS Notes 31/12/2021 01/01/2021 31/12/2020

Actius corrents 24.549.436,94 23.468.738,40 23.468.738,40

Efectius i equivalents a l'efectiu 1 22.890.022,50 20.946.244,15 20.946.244,15

Actius f inancers 2 0,00 0,00 0,00

Comptes a cobrar de transaccions amb contraprestació 3 1.430.270,94 2.304.619,19 2.304.619,19

Comptes a cobrar de transaccions sense contraprestació 3 7.544,06 24.417,27 24.417,27

Inventaris 4 0,00 0,00 0,00

Pagaments anticipats 221.599,44 193.457,79 193.457,79

Actius en estat de venda 0,00 0,00 0,00

Actius no corrents 119.049.362,70 119.930.685,90 119.930.685,90

Actius f inancers 2 20.275.994,95 19.887.601,11 19.887.601,11

Propietats d'inversió 5 0,00 0,00 6.881.070,13

Propietat, planta i equipament 6 98.569.421,82 99.981.930,85 93.019.304,58

Actius intangibles 7 203.945,93 61.153,94 142.710,08

Actius totals 143.598.799,64 143.399.424,30 143.399.424,30

PASSIUS Notes 31/12/2021 01/01/2021 31/12/2020

Passius corrents 5.234.823,39 6.161.173,71 6.161.173,71

Comptes a pagar 8 2.238.848,66 3.021.329,19 3.021.329,19

Passius f inancers 9 2.995.974,73 3.139.844,52 3.139.844,52

Provisions a curt termini 10 0,00 0,00 0,00

Cobraments anticipats 11 0,00 0,00 0,00

Passius no corrents 6.831.990,13 8.937.691,59 8.937.691,59

Passius f inancers 9 5.832.352,90 8.431.703,40 8.431.703,40

Provisions a llarg termini 10 999.637,23 505.988,19 505.988,19

Passius totals 12.066.813,52 15.098.865,30 15.098.865,30

ACTIUS NETS/PATRIMONI Notes 31/12/2021 01/01/2021 31/12/2020

Patrimoni 7.376.065,64 7.376.065,64 7.376.065,64

Reserves 0,00 0,00 0,00

Resultats d'exercicis anteriors 100.092.589,79 91.742.007,80 91.742.007,80

Resultat de l'exercici 3.376.159,29 8.389.721,12 8.389.721,12

Interessos minoritaris 0,00 0,00 0,00

Subvencions i ajustos per canvi de valor 11 20.687.171,40 20.792.764,44 20.792.764,44

Total actius nets/patrimoni 131.531.986,12 128.300.559,00 128.300.559,00

Total passiu i patrimoni 143.598.799,64 143.399.424,30 143.399.424,30
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VIII ESTAT DE RENDIMENT FINANCER DE L’EXERCICI A 31.12.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingressos Notes 2021 2020

Impostos 13 9.069.047,52 11.472.440,92

Quotes, multes, penalitzacions i llicències 13 3.044.598,16 2.883.239,69

Transferències d'altres entitats governamentals 13 7.996.362,32 9.357.949,83

Taxes i ingressos per transaccions amb contraprestació 14 4.334.337,45 3.289.804,90

Ingressos f inancers 14 0,00 0,00

Altres ingressos 14 2.920.895,90 4.488.425,61

Ingressos totals 27.365.241,35 31.491.860,95

Despeses

Sous, salaris i beneficis als treballadors 15 (9.893.912,87) (9.100.099,61)

Subvencions i altres pagaments per transferències 16 (1.602.776,52) (1.924.394,54)

Subministraments i material pel consum 17 0,00 0,00

Altres despeses de gestió ordinària 18 (6.597.547,79) (5.560.581,80)

Despeses de depreciació i amortització 5,6,7 (5.128.625,31) (3.221.737,34)

Deteriorament del valor de propietats, planta i equipament 9 (172.742,69) (3.136.255,73)

Despeses f inanceres (94.804,63) (129.722,25)

Altres despeses (498.672,25) (29.348,56)

Despeses totals (23.989.082,06) (23.102.139,83)

Participació en resultat positiu (estalvi) d'associades 0,00 0,00

Resultat (estalvi o desestalvi) del període 3.376.159,29 8.389.721,12

Atribuïble a:

Propietaris de l'entitat controladora 0,00 0,00

Interessos minoritaris 0,00 0,00

3.376.159,29 8.389.721,12
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IX ESTAT DE CANVIS EN ELS ACTIUS NETS/PATRIMONI 

 

 

 

 

 

Capital Reserves
Subvencions i 

ajustos per canvi 
de valor

Resultats 
d'exercicis 
anteriors

Resultat de 
l'exercici 

Total

Saldo inicial 2020 7.376.065,64 0,00 21.310.337,44 85.151.568,07 6.590.439,73 120.428.410,88 0,00 120.428.410,88

Canvis en els actius nets/patrimoni per al 2020 0,00 0,00 20.792.764,44 0,00 0,00 20.792.764,44 0,00 20.792.764,44

Guanys per la revaluació de propietats, planta i equipament 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pèrdues per revaluació d'inversions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altres 0,00 0,00 20.792.764,44 0,00 0,00 20.792.764,44 0,00 20.792.764,44

Ingressos nets reconeguts directament en els actius nets/patrimoni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Resultat positiu (estalvi) del període 0,00 0,00 0,00 6.590.439,73 8.389.721,12 14.980.160,85 0,00 14.980.160,85

Ingressos i despeses totals reconeguts durant el període 0,00 0,00 0,00 6.590.439,73 8.389.721,12 14.980.160,85 0,00 14.980.160,85

Saldo a 31 de desembre de 2020 diferit 7.376.065,64 0,00 42.103.101,88 91.742.007,80 14.980.160,85 156.201.336,17 0,00 156.201.336,17

Saldo a 31 de desembre de 2020 anticipat 7.376.065,64 0,00 42.103.101,88 91.742.007,80 14.980.160,85 156.201.336,17 0,00 156.201.336,17

Canvis en els actius nets/patrimoni per al 2021 0,00 0,00 (21.415.930,48) (39.139,13) 0,00 (21.455.069,61) 0,00 -21.455.069,61

Pèrdues per revaluació de propietats, planta i equips 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pèrdues per revaluació d'inversions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altres 0,00 0,00 (21.415.930,48) (39.139,13) 0,00 (21.455.069,61) 0,00 -21.455.069,61

Ingressos nets reconeguts directament en els actius nets/patrimoni 0,00 0,00 0,00 0,00 (14.980.160,85) (14.980.160,85) 0,00 (14.980.160,85)

Resultat Positiu( estalvi) del període 0,00 0,00 0,00 8.389.721,12 3.376.159,29 11.765.880,41 0,00 11.765.880,41

Ingressos i despeses totals reconeguts durant el període 0,00 0,00 0,00 8.389.721,12 (11.604.001,56) (3.214.280,44) 0,00 (3.214.280,44)

Saldo a 31 de desembre de 2021 7.376.065,64 0,00 20.687.171,40 100.092.589,79 3.376.159,29 131.531.986,12 0,00 131.531.986,12

Atribuïble a propietaris de l'entitat controladora
Interessos 
minoritaris

Total actius nets/ 
patrimoni
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X ESTAT DE FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS D’OPERACIÓ 

 

 

  

FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'OPERACIÓ 2021 2020

Cobraments

(+) Ingressos tributaris 12.946.079,33 12.747.403,53

(+) Transferències i subvencions, taxa de vehicles 7.996.362,32 8.863.963,00

(+) Vendes netes i prestació de serveis 4.182.137,20 3.407.665,59

(+) Interessos rebuts i dividends cobrats 0,00 0,00

(+) Altres cobraments 3.536.884,61 3.411.200,49

Pagaments

(-) Despeses de personal 10.067.507,78 9.112.046,28

(-) Transferències corrents i subvencions 2.552.283,56 786.429,77

(-) Proveïdors 6.885.268,38 5.885.360,10

(-) Interessos pagats 98.704,98 134.458,40

(-) Altres pagaments 680.627,59 490.846,14

Fluxos d'efectiu nets de les activitats d'operació 8.377.071,17 12.021.091,92

FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ

(+) Cobraments per venda de planta i equipament 0,00 0,00

(+) Cobraments per venda d'actius f inancers 0,00 0,00

(+) Altres cobraments de les activitats d'inversió 0,00 0,00

(-) Pagaments per compres de planta i equipaments -3.574.860,26 -2.487.970,61

(-) Pagaments per compra d'actius f inancers 0,00 0,00

(-) Altres pagaments de les activitats d'inversió 0,00 0,00

Fluxos d'efectiu nets de les activitats d'inversió -3.574.860,26 -2.487.970,61

FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT

(+) Efectiu rebut per préstecs 0,00 0,00

(-) Reemborsament de préstecs -2.858.432,56 -2.827.256,63

(-) Altres deutes 0,00 0,00

Fluxos d'efectiu nets de les activitats de finançament -2.858.432,56 -2.827.256,63

Increments/(Disminució) neta en l'efectiu i equivalents a l'efecti 1.943.778,35 6.705.864,68

Efectiu i equivalents a l'efectiu al principi del període 20.946.244,15 14.240.379,47

Efectiu i equivalents a l'efectiu al final del període 22.890.022,50 20.946.244,15
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XI INFORMACIÓ GENERAL – NOTES EXPLICATIVES 

XI.1 ACTIVITAT DE L’ENTITAT 

El Comú d’Escaldes-Engordany és una corporació pública elegida democràticament 

amb personalitat jurídica, potestats i competències pròpies que representa, governa 

i administra la Parròquia d’Escaldes-Engordany i que forma part de l’estructura 

institucional del Principat d’Andorra.  

Les seves competències i potestats són les establertes per la Constitució i per la Llei 

qualificada de delimitació de competències dels Comuns. Funciona sota el principi 

d’autogovern. 

Formen part de la Parròquia d’Escaldes-Engordany, el territori (30 Km2), la població 

(14.724 habitants segons cens actualitzat a 31 de desembre de 2021) i 

l’organització. 

Els nuclis urbans històrics que conformen la parròquia són Engordany, els Vilars, el 

Fener i Engolasters. S’indiquen altres zones no delimitades: la Plana, la zona de la 

Part Alta, la zona de Fiter i Rossell i la zona centre actual (carrer de la Unió, av. 

Carlemany, Clot d’Emprivat, Prat del Roure, Prat de la Mola, av. Les Escoles). 
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Els estats financers de l’entitat per l’exercici tancat el 31 de desembre de 2021 són 

aprovats pel Consell de Comú amb data 8 de juny del 2022. La seu de l’entitat es 

troba a l’adreça de Parc de la Mola núm. 6, Parròquia d’Escaldes-Engordany, 

Principat d’Andorra. 

XI.2 ESTRUCTURA ORGANITZATIVA 

Els òrgans de govern durant l’exercici 2021 han estat els següents: 

XI.2.1 CONSELL DE COMÚ:  

El Consell de Comú compta amb un nombre de 12 consellers, inclosos la cònsol 

major i el cònsol menor, elegits en data 15 de desembre del 2019. 

El Consell de Comú està constituït pels Honorables: 

 Hble. Rosa Gili Casals (cònsol major) 

 Hble. Joaquim Dolsa Moya (cònsol menor) 

 Hble. Cèlia Vendrell Serra (consellera major, consellera de Medi Ambient, 
Mobilitat i Urbanisme) 

 Hble. Magda Mata Font (consellera menor, consellera de Gent Gran, Infància, 
Acció Social i Recursos Humans) 

 Hble. Joao Lima Pereira (conseller i capità de desaners, conseller de Serveis i 
Joventut) 

 Hble. Meritxell Massoni Rossell (consellera de Promoció i dinamització turística i 
econòmica) 

 Hble. Josep Batalla Camacho (conseller d’Esports i TIC) 

 Hble. Valentí Closa Rodríguez (conseller de Vida Cultural i Aparcaments) 

 Hble. Antoni Fernández Ortega (conseller d’Accessibilitat) 

 Hble. Miquel Aleix Areny (conseller) 

 Hble. Núria Barquin Fierro (consellera) 

 Hble. Jordi Vilanova González (conseller) 

El Consell de Comú regula, de manera general, tots els assumptes d’àmbit i interès 

comunal en els límits fixats per la Constitució i les lleis. L’article 9 i 10 de l’Ordinació 

d’organització i funcionament dels Comuns n’estableix les seves competències, així 

com les de la cònsol major. 
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XI.2.2 LA JUNTA DE GOVERN 

La Junta de Govern exerceix les competències que li van ser delegades 

expressament en el Consell de Comú de data 10 de gener 2020 i les altres que li 

atribueixi la legislació. Són les que s’exposen a continuació:  

a) Resolució de totes les sol·licituds presentades, relatives a activitats comercials i 

industrials, construcció, declaracions de béns immobles, i altres, així com 

l'atorgament de llicències d'obres menors previst a l'article 130 del Reglament 

de construcció i als concordants de la Llei general d'ordenament del territori i 

urbanisme, i la concessió de llicències d'obres majors, prevista a l'article 87 del 

Reglament de construcció i als concordants de la Llei general d'ordenament del 

territori i urbanisme. Lliurament d'altres llicències i permisos relatius a fets 

imposables contemplats en les ordinacions tributàries. 

b) Informe i seguiment de tots els tràmits precontenciosos o contenciosos iniciats 

pel Comú o instats contra ell. 

c) Col·laboració amb el conseller de Finances per a l'elaboració, seguiment, 

execució i control del pressupost econòmic de l'exercici anyal, sense perjudici 

del control polític exercit pel Comú en aplicació de l'article 90 de la Llei de les 

finances comunals. 

d) Contractació de personal, fixació i modificació dels seus salaris i, en general, 

totes aquelles competències que li atorguen les disposicions de l'Ordinació de la 

funció pública. 

e) Convocatòria de concursos públics i consultes de preus referents a obres 

públiques, serveis i equipaments. 

f) Per delegació expressa en els termes de l'article 5 de la Llei de contractació 

pública; adjudicació de pressupostos d'obres públiques, equipaments i serveis 

per quantitats iguals o inferiors a 150.000 euros, sempre que aquestes obres, 

serveis o equipaments estiguin contemplats en el pressupost de l'exercici en 

curs. 

g) Contractació de tota mena d'informes tècnics, assessoraments jurídics, 

auditories referents a temes que afecten al funcionament del Comú, a projectes 

en curs d'execució i a l'activitat administrativa comunal en general. 
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h) Col·laboració amb els cònsols o amb el conseller de Finances que resulti 

delegat per a l'aprovació de transferències de crèdit de despeses d'inversió real 

fins al límit màxim de l'1% dels crèdits autoritzats per a despeses d'inversió real 

en el pressupost del mateix exercici, tot en els termes de l'article 74 de la Llei de 

Finances Comunals. 

i) I, en general, tots aquells actes que afectin el funcionament de les oficines 

administratives del Comú i dels seus serveis exteriors referents a l'organització 

dels departaments, l'atenció al públic i els horaris d'obertura i tancament. 

j) Nomenar els membres que han de formar part de la Comissió del Cadastre, 

elaborar la matriu cadastral i definir els polígons cadastrals i estudiar l'ordre i els 

terminis d'execució dels polígons cadastrals i la zona pilot. Decidir els mètodes 

d'obtenció de les dades gràfiques dels béns immobles. Aprovar les unitats 

cadastrals i les referències de les parcel·les i de les edificacions, i la seva 

incorporació al cadastre. 

k) Referent a la llei 8/2005 dels agents de circulació:  

a. Definir les funcions dels agents de circulació (article 119) 

b. Establir les escales, els càrrecs i els requisits per accedir a cada escala (Títol 

II, Estructura i organització dels serveis de circulació i dels agents de 

circulació comunals (de l’article 16 a l’article 33, ambdós inclosos) 

c. Estructurar la retribució i els augments salarials (Títol III, Règim jurídic de la 

relació d’ocupació dels agents de circulació comunals, capítol segon, Sistema 

de retribució (de l’article 42 a l’article 44, ambdós inclosos) 

d. Definir el règim i el procediment disciplinari (Títol IV, Règim i procediment 

disciplinari (de l’article 45 a l’article 57, ambdós inclosos). 

El dia 10 de gener de 2020, a proposta de la cònsol major, es va constituir la Junta 

de Govern composada pels següents membres del Consell de Comú : 

 Hble. Rosa Gili Casals (cònsol major) 

 Hble. Joaquim Dolsa Moya (cònsol menor) 

 Hble. Cèlia Vendrell Serra (consellera major, consellera de Medi Ambient, 
Mobilitat i Urbanisme) 
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 Hble. Magda Mata Font (consellera menor, consellera de Gent Gran, Infància, 
Acció Social i Recursos Humans) 

 Hble. Joao Lima Pereira (conseller i capità de desaners, conseller de Serveis i 
Joventut) 

 Hble. Meritxell Massoni Rossell (consellera de Promoció i dinamització turística i 
econòmica) 

 Hble. Josep Batalla Camacho (conseller d’Esports i TIC) 

 Hble. Valentí Closa Rodríguez (conseller de Vida Cultural i Aparcaments) 

 Hble. Antoni Fernández Ortega (conseller d’Accessibilitat) 

XI.2.3 LES COMISSIONS  

Les Comissions són creades per estudiar, informar i formular propostes. Així mateix, 

els informes i les propostes que trameten les comissions al Consell de Comú, no són 

mai vinculants. A proposta de la Cònsol major, el Consell de Comú pot, lliurement, 

crear una o diverses comissions, designant i revocant lliurement els seus membres i el 

seu president. 

El president de cada comissió dona compte al Consell de Comú de la tasca realitzada. 

Les comissions estan constituïdes pels següents membres del Consell de Comú: 

Atenció a les persones i proximitat (infància, gent gran, joventut, punt d’informació i 

participació): 

Magda Mata, Antoni Fernández, Joao Lima i Núria Barquín 

Habitatge, urbanisme i accessibilitat i manteniment: 

Rosa Gili, Cèlia Vendrell, Antoni Fernandez, Meritxell Massoni i Miquel Aleix 

Medi ambient, mobilitat i serveis: 

Cèlia Vendrell, Joao Lima, Josep Batalla i Miquel Aleix 

Esports i vida cultural: 

Josep Batalla, Valentí Closa, Antoni Fernández, Jordi Vilanova i Núria Barquín 

Promoció i dinamització turística i econòmica (turisme i comerç): 

Meritxell Massoni, Joao Lima i Miquel Aleix 
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Circulació i aparcaments: 

Rosa Gili, Valentí Closa, Magda Mata i Núria Barquín 

Recursos humans: 

Magda Mata, Meritxell Massoni, Núria Barquín i Jordi Vilanova 

Finances, administració, compres i TIC: 

Joaquim Dolsa, Josep Batalla, Valentí Closa i Jordi Vilanova 

XI.2.4 LES ÀREES DE GESTIÓ  

Totes les àrees de gestió de l’organització administrativa queden estructurades sota 

la direcció d’un responsable. Aquest pot ser un funcionari de l’administració comunal 

o bé un càrrec de confiança.  

Les principals àrees gestores de Comú i els seus responsables durant l’exercici 

2021 han estat els següents: 

- Secretari general: Cerni Escalé Cabré 

- Interventora: Rosa Quero González 

- Recursos Humans: Raquel Garcia Conde, cap. 

- Circulació i Atenció Ciutadana: Carles Bozzo Prat, director i Bàrbara 

Escudero Journet, cap 

- Finances i administració: des del juny de 2021 Tomàs Romo Rey, cap en 

període de prova. 

- Aparcaments: Helena Zaida Pires, responsable amb funcions de cap. 

- Serveis i Infraestructures: Patrick Rodríguez-Escalona Mitjana, cap. 

- Manteniment d’edificis: Rafael de Haro Jiménez, cap. 

- Urbanisme: Gerard Calvet Sala, cap. 

- Cadastre i Gestió del Territori: Hèctor Manresa Alba, cap. 

- Medi Ambient: Isabel Rogé Tartarini, cap 

- Infància: Maria Fernández López, cap 
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- Gent Gran: Maria Lupiáñez Marqués, cap 

- Joventut: Miquel Àngel Millan Palacio, cap 

- Acció Social: Marta Maestre, responsable amb funcions de cap. 

- Cultura: Anna Garcia Ricart, cap. 

- Turisme i Promoció Econòmica: Anna Garcia Ricart, cap. 

- Esports: des del mes de juliol, Julio Pintado Madrigal, cap en període de 

prova. 

- Informàtica: Gisela Roca Bertran, cap. 

XI.3 COMPETÈNCIES I PRESTACIÓ DE SERVEIS 

Segons estableix l’article 4 de la Llei 19/2017, del 20 d’octubre, qualificada de 

modificació de la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, són 

competències del Comú, en el terme de la respectiva parròquia: 

1) L’elaboració, el control i l’actualització del cens general de població de la 

Parròquia, d'acord amb les normes generals de coordinació nacional. 

2) L’elaboració, actualització i publicació del cens electoral, llistes electorals, i totes 

aquelles altres funcions que, en matèria electoral, els atribueix la Llei Qualificada 

del Règim Electoral i del Referèndum. Així mateix, correspon al Comú la 

convocatòria de reunions de poble i consultes populars d'abast parroquial. 

3) L’elaboració del cadastre de la Parròquia d’acord amb la legislació nacional. 

4) L’ordenació del seu territori en allò que es refereix a la revisió de creus de terme i 

d'emprius comunals i la delimitació de terres comunals amb Quarts i amb 

particulars. 

5) La regulació, l’autorització i el registre d’obertura i establiment d'activitats 

comercials, industrials, professionals i de serveis, dins el marc de la legislació 

nacional. 

6) La definició de la política urbanística de la Parròquia dins el marc de la general de 

l'Estat, i la gestió, fixació i aplicació dels plans generals i parcials d’urbanització, 

les condicions d’edificabilitat i habitabilitat, les infraestructures viàries i de serveis, i 

els equipaments comunals col·lectius. 
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7) L’administració, la gestió i el govern en general dels béns de domini públic 

comunal i dels béns de domini privat o patrimonials que hagin adquirit, inclòs 

l’aprofitament i explotació dels recursos naturals que s’hi trobin, com tales de 

boscos, camps de neu, aigües, aigües termals i minerals. 

8) La declaració, la conservació, la gestió i el manteniment dels parcs naturals 

comunals i la participació en la conservació, la gestió i el manteniment d’altres 

espais naturals protegits, dins del marc de la legislació nacional. 

9) La construcció, el manteniment  i millora de les vies públiques urbanes, carreteres 

secundàries, camins comunals i de muntanya, places, jardins, aparcaments i 

estacionaments. Això no obstant, l'Estat proveirà l'enquitranament de les vies 

públiques urbanes i el manteniment i l'enquitranament de les carreteres 

secundàries. 

10) La prestació dels serveis públics comunals de forma directa o per mitjà 

d’instruments de gestió indirecta o compartida, en els àmbits següents: 

- La captació, tractament i distribució pública d'aigües potables i termals i la 

construcció de fonts públiques 

- Les instal·lacions de l’enllumenat públic en el terme de la respectiva 

Parròquia. 

- La construcció, l’explotació, el manteniment i la conservació dels col·lectors 

d’aigües pluvials i dels col·lectors d’aigües residuals i clavegueres.  

- La construcció, la conservació i l’administració dels cementiris i la prestació 

de serveis funeraris, d’acord amb les lleis aplicables. 

- La neteja de les vies públiques i dels espais públics. 

- La recollida de residus urbans i el seu transport als centres nacionals de 

valorització, de transferència o d’eliminació, que ha de proveir el Govern, 

així com la creació, l’explotació, la gestió i la clausura de les deixalleries i 

dels abocadors comunals, en les condicions previstes per la Llei. 

- La prestació de serveis socials d’atenció diürna en matèria de guarderia 

d’infants, casal de gent gran i esplai. 

- La inspecció, el control i l’assegurament de la bona convivència ciutadana 

en els espais públics, per mitjà dels agents de circulació i els altres agents i 

cossos comunals. En coordinació i amb la col·laboració del Cos de Policia, i 
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sense perjudici de la competència general del Govern en matèria d’ordre 

públic. Els comuns poden organitzar, convocar i mobilitzar el sometent, i 

exercir les altres competències en matèria de protecció civil que els atribueix 

la Llei. 

- La neteja dels torrents únicament en els trams que, en entorns urbanitzats, 

es trobin entubats, coberts o assimilats a segles de reg. 

11) La regulació de les condicions de la circulació urbana de vehicles i vianants, amb 

l’establiment i definició de les zones i els horaris d’estacionament, càrrega i 

descàrrega, amb la subsegüent senyalització horitzontal i vertical, en coordinació 

amb l’òrgan nacional competent en matèria de gestió del trànsit, i sense perjudici 

de les competències del Govern sobre la xarxa bàsica de vials. La retolació de 

carrers, places, vies públiques i llocs d’interès. 

12) L’organització i promoció de les festes tradicionals. 

13) L’organització i promoció d’activitats de caràcter cultural, social, turístic, de lleure i 

esportiu no escolar. 

14) L’organització institucional dels seus òrgans, formes i procediments d'actuació dins 

el marc assenyalat per la Constitució, les lleis generals i els usos i costums. 

15) En el marc de la política energètica, els comuns col·laboren en els projectes 

energètics nacionals 

16) L’organització de qualsevol activitat i la prestació d’altres serveis públics que siguin 

adients per a la satisfacció de les necessitats i els interessos de la comunitat 

parroquial. 

Com a mostra representativa, els principals serveis que donen compliment a les 

competències citades anteriorment, són els següents:  

- Realització i manteniment d’obra pública 

- Prestació de serveis administratius 

- Organització i promoció d’activitats turístiques, culturals, socials i esportives 

- Serveis d'escoles bressol, espais lleure i ludoteca 

- Serveis per a la joventut 

- Atenció social i a la gent gran 

- Biblioteques públiques 

- Servei de circulació i atenció al ciutadà 

- Enllumenat públic 
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- Servei de cementiri i tanatori 

- Neteja viària i conservació de la via pública 

- Tractament de residus 

- Recollida d’escombraries i recollida selectiva 

- Manteniment zones enjardinades i embelliment 

- Cadastre comunal 

- Subministrament d’aigua termal 

El Comú de la parròquia, porta la gestió directa de tots els serveis enumerats 

anteriorment, i en casos concrets la gestió es realitza mitjançant concessió 

administrativa. 

Algunes actuacions dutes a terme en el decurs de l’exercici 2021, en l’àmbit 

d’activitats turístiques, socials, culturals, esportives, serveis públics, obra pública i 

altres, han estat els següents: 

ACCIÓ SOCIAL 

 Servei d’informació, orientació o assessorament a les persones sobre els 
recursos socials existents. 

 Prestacions socials per a persones en situació de necessitat social. 

 Programa Okupa’t adreçat a joves amb problemes per accedir al mercat 
laboral de forma normalitzada. 

 Incorporació d’un educador de carrer adreçat als joves disruptius. 

 Organització del programa Empodera’t adreçat a les dones. Xerrades, 
tallers, formacions i masterclass que busquen l’ empoderament individual i 
col·lectiu. 

INFÀNCIA 

 Activitats per a infants durant les vacances d’estiu (Escaldes-Estiu), les de 
tardor (Escaldes-Tardor), l’escola de neu i els Esports de Pasqua. 

 Activitats setmanals durant el curs escolars i vacances escolars incloent 
l’estiu, des de l’Espai lleure de 2 fins a 5 anys. 

 Exoneracions dels serveis d’infància (bonificacions del preus públics) 

 Consell dels infants 

 Escoles bressol 

 Espais lleure 

 Subvencions a entitats socials 

JOVENTUT 

 Espai jovent, augment del número d’usuaris i condicionament d’espais. 

 Festival d’art urbà alternatiu l'Alpha Space. 
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 Estada de convivències. 

 Organització del Dia de la joventut. 

 Organització del projecte Corresponsals. 

GENT GRAN 

 Lliurament dels àpats a domicili, menjador de la Llar de jubilats. 

 Organització d’activitats físiques, tallers i activitats lúdiques per a la gent 
gran. 

 Llar de jubilats i adequació de la terrassa d’aquest servei. 

MEDI AMBIENT 

 Bus a la demanda com aposta per transport sostenible. 

 Treballs silvícoles de millora forestal, revisió dels arbres morts i els possibles 
despreniments de pedres, treballs de control de plagues de la 
processionària, 

 Condicionament dels camins com el camí del Solà de Ràmio, substitució de 
palanques a la Vall del Madriu, manteniment del circuit de la Font de la Closa 
a Coll Jovell, entre altres. 

 Treballs de neteja i manteniment periòdics (neteja del rec del Solà, 
condicionament del rec nou de l’Obac, neteja i manteniment dels camins 
urbans). 

 Adequació del circuit de BTT d'Engolasters, 

 Sanejament d’emergència del bosc de la Plana després de la ventada de l'11 
de juliol. 

 Creació del parc de gossos i el pipicà del Pouader. 

 Recollida de residus, millora dels punts de recollida amb casetes 
prefabricades per ordenar els contenidors de residus, nous contenidors 
soterrats, millora de l’organització del servei de deixalleria i recollida de 
voluminosos. 

 Control de colònies de gats. 

 Manteniment i embelliment de les zones verdes de la parròquia de manera 
sostenible. Substitució de la gespa artificial dels entorns urbans. 

 Accions de sensibilització del polítiques mediambientals com campanyes 
publicitàries i activitats socials. 

PATRIMONI 

 Restauració d’una borda de Ràmio per a la programació d’activitats 
gestionades pel Comú. 

 Concurs per la digitalització i indexació de documentació del fons de l’Arxiu 
Històric d’Escaldes-Engordany. 

CULTURA 

 Activitats culturals: Exposicions al CAEE i Espai Caldes, Colors de música, 
Cicle Transversals. 

 Rutes culturals pels carrers de la parròquia com ara l’Itinerari de l’aigua, la 
Ruta de l’art i la Ruta d’Engordany. 
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 Subvencions culturals. Destacables a Esbart Santa Anna i Unió Proturisme 
d’Escaldes-Engordany 

 Festes populars. 

 Tallers, cursos i activitats culturals (espai d’art, escola de música, taller tèxtil i 
de vidre, biblioteca comunal, arxiu comunal) 

TURISME 

 Organització d’activitats a Engolasters i Ràmio com per exemple “de ruta 
amb ruc”. 

 Esdeveniments culturals a l’aire lluire: Sabors d’estiu i Sabors d’hivern. 

 Projecte de La Terrassa a la plaça Santa Anna 

 Col·laboració amb l'ECAEE (Eix Central d'Andorra la Vella i Escaldes-
Engordany) per a la dinamització de l'eix comercial de la parròquia. 

 Renovació de l’enllumenat de Nadal. 

 Adquisició d’una oficina de turisme mòbil. 

ESPORTS 

 Activitats esportives: bàsquet, futbol, piscina, gimnàs, rocòdrom, tennis, 
escoles esportives. 

 Organització d’activitats lúdiques i esportives en el curs escolars i vacances 
escolars incloent l’estiu per a nens de 6 anys a 14 anys. 

 Bonificació de sales comunals per a activitats esportives. 

 Subvencions a entitats. 

 Organització i col·laboració amb esdeveniments esportius: Jorma Ultra Trail,  

 Gestió i manteniment de les instal·lacions esportives. 

CIRCULACIÓ I APARCAMENTS 

 Control de la seguretat viària. Aplicacions del nou Codi de circulació. Nou 
sistema de control i pagament de sancions de circulació. 

 Modernització de la maquinària i del 'software' del dels aparcaments 
comunals. 

 Revisió i renovació de la il·luminació d’ aparcaments comunals. 

 Securització de les portes dels aparcaments verticals. 

SERVEIS  

 Neteja viària tant a nivell de voreres com clavegueram. 

 Manteniment urbà, reparació de voravies, treballs de pintura, renovació de 
baranes. 

 Instal·lació de reductors de velocitat. 

 Gestió de l’enllumenat públic. 

 Servei de cementiri i sales de vetlla. 

URBANISME I CADASTRE 
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 Revisió de llicències urbanístiques, d’obres menors i majors, adequacions al 
POUP i al cadastre. Actualització de dades de cadastre. 

 Projecte Caldes, de renovació i revitalització de la part alta de la parròquia. 

 Reforma de l'avinguda Fiter i Rossell i construcció de la primera fase de la 
xarxa separativa 

 Renovació dels serveis, impermeabilització i embelliment de la Plaça de la 
Creu Blanca 

 Reforma i embelliment de dos trams del passeig del Riu 

 Reforma de la planta baixa, primera i segona planta de l’edifici comunal 

 Inici de l’aparcament de l’església 

 Adquisició de la parcel·la de l'antic hotel Pla a la Plaça Santa Anna. 

ADMINISTRACIÓ GENERAL 

 Desenvolupament de l’administració electrònica amb la plataforma 
electrònica del ciutadà i la signatura digital tant per l’usuari intern com pel 
ciutadà. 

 Bonificacions i subvencions per a autònoms i empreses en el marc de la 
crisi econòmica derivada de la crisi sanitària de la Covid-19 pel 2021. 

 Millora dels equipaments informàtics i la xarxa de comunicacions així com 
actualització de les aplicacions informàtiques. 

 Treballs de gestió de l’arxiu comunal. 

 Manteniment d’edificis comunals. 

 Gestió dels recursos humans. 

XI.4 ORGANITZACIÓ COMPTABLE 

L’organització comptable del Comú es troba al Departament d’Intervenció Comunal 

és el centre director de la comptabilitat administrativa i assumeix les funcions que 

determina l’article 93 de la Llei de Finances Comunals. 

El Departament de Finances garanteix l’elaboració dels comptes del Comú 

controlant els ingressos i les despeses sota les directrius d’actuació de la 

interventora. 

Es treballa amb la comptabilitat pressupostària, la qual està vinculada a la 

comptabilitat financera, per tal d’obtenir tota la informació comptable requerida 

legalment. 

Els ingressos propis del Comú són bàsicament els impostos, les taxes, la recaptació 

d’aparcaments, els abonaments a activitats culturals i esportives, i la prestació de 

serveis públics i socials. 
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Cada departament gestiona els seus ingressos, elabora una caixa diària de la 

recaptació i emet les facturacions mensuals, trimestrals o anyals. La documentació i 

els diners en efectiu se centralitzen al Departament de Finances. Aquest efectua els 

ingressos en efectiu, tramet les facturacions als bancs, i comptabilitza les 

operacions després de supervisar-les i controlar-les. 

Existeix un servei encarregat de la gestió dels deutors. Primerament, es procedeix al 

cobrament dels impagats mitjançant els manadors i cobradors del Comú, amb 

subcontractació de servei de missatgeria. Si és necessari, es procedeix 

seguidament per procediment d’embargament de comptes corrents gestionat des 

del Comú, i si s’escau, per via judicial. 

Pel que fa les despeses, s’enregistren per fases: autorització, compromís, recepció 

de factures, liquidació, ordre de pagament i pagament, tot seguint les normes 

internes de conformitat de les factures i ordenació dels pagaments (signatures). Tota 

la documentació se centralitza al Departament de Finances. 

Per a les despeses d’inversió existeix un registre auxiliar d’immobilitzat, “mòdul 

d’actius” que permet conèixer la situació de cada actiu i practicar les amortitzacions 

anuals pertinents. 

A data de tancament del present informe s’estan duent a terme els treballs 

d’inventari i valoració dels bens immobles comunals per tal de donar compliment a 

les Normes Internacionals de Comptabilitat. El Comú disposa d’un manual de 

procediments de l’immobilitzat que s’ha d’actualitzar i aprovar pel Ple de Comú. 

Aquest definirà els criteris de classificació i comptabilització de la inversió, inclosos 

els béns cedits a l’ús general, així com els processos d’adquisició i de baixa. El 

manual estarà adaptat a la normativa vigent i al funcionament intern del Comú. 

El Departament de Finances també controla la tresoreria comunal duent a terme 

conciliacions bancàries mensuals, arqueigs de caixa periòdics i el seguiment i 

control de les liquidacions d’interessos i amortitzacions de capital dels préstecs. 

Al moment de tancar l’exercici es procedeix als ajustos pertinents i a les operacions 

de tancament i obertura. 
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XI.5 ENTITATS PARTICIPADES 

El Comú participa en les següents societats, totes elles governades pel seu 

corresponent Consell d’Administració: 

Societat % Participació 

Societat d’Economia Mixta del Centre Termolúdic d’Escaldes-

Engordany (SEMTEE, S.A.) 
25% 

Companyia d’Aigües Potables d’Escaldes-Engordany (CAPEE, S.A.)  6,20% 

CAMPRABASSA, S.A. <0,1% 

 

XI.6 LEGISLACIÓ APLICABLE 

La legislació aplicable al Comú d’Escaldes-Engordany durant l’exercici 2021 que 

afecta a les fiances comunals és la següent: 

- Constitució d’Andorra de febrer de 1993, ratificada en referèndum el 14 de març de 

1993. 

- Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, del 4 de novembre 

de 1993 i les seves modificacions. 

- Llei 18/2017, del 20 d’octubre, qualificada de transferències als comuns i les seves 

modificacions. Veure Decret legislatiu de 25 de setembre del 2019 sobre Text 

consolidat de la Llei 18/2017, del 20 d’octubre, qualificada de transferències als 

comuns. Aquesta Llei inclou en la seva disposició addicional quarta l’obligatorietat 

d’aplicació de les Normes Internacionals de Comptabilitat del Sector Públic (NICSP). 

-  Llei 32/2014, del 27 de novembre, de sostenibilitat de les finances públiques i 

d’estabilitat pressupostària i fiscal i les seves modificacions. 

- Llei 10/2003, del 27 de juny, de les finances comunals i les seves modificacions.  

- Llei de contractació pública, de 9 de novembre de 2000. 

-  Codi de l’Administració, del 29 de març de 1989 i les seves modificacions. Veure 

Decret legislatiu del 8 de maig del 2019 pel qual es publica el text refós del Codi de 

l’Administració, del 29 de març de 1989. 

- Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública. 
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- Llei del Tribunal de Comptes, del 13 d’abril del 2000 i les seves modificacions. 

Veure Decret legislatiu de del text refós de la Llei del Tribunal de Comptes, del 13 

d’abril del 2000 del 27 de setembre de 2017. 

- Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari. Veure Decret 

legislatiu de 7 de febrer del 2018 publicació del text refós de la Llei 21/2014, del 16 

d’octubre, de bases de l’ordenament tributari. En són d’aplicació els reglaments que 

se’n deriven. 

- Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, del 29 de desembre del 2000 i les 

seves modificacions. Veure Decret legislatiu de text refós de la Llei general 

d’ordenació del territori i urbanisme, del 29 de desembre del 2000. 

- Llei 12/2021, del 13 de maig, del Codi de la circulació. 

- Ordinació de la funció pública del Comú d’Escaldes-Engordany, de data 11 de 

desembre de 2002, i les seves modificacions de data 26 de novembre de 2009, de 

data 4 de març de 2010 i de 9 de juliol de 2020. 

- Edicte del 09-7-2021 pel qual es fa públic el marc pressupostari del Comú 

d’Escaldes-Engordany corresponent al mandat 2020-2023. 

- Ordinació, del 01-02-2021 de pressupost comunal per a l’exercici 2021. 

- Ordinació del 22-10-2020, de modificació i refosa de l’ordinació tributària del Comú 

d’Escaldes-Engordany. 

- Ordinació del 1-2-2021, de preus públics per l’any 2021 i les seves modificacions 

de 29-3-2021 i de 17-6-2021. 

-  Ordinació de modificació i refosa de l’ordinació d’ajornament o fraccionament del 

pagament de l’import de la cessió econòmica. 

- Reglament de modificació i refosa del Reglament per l’atorgament de subvencions 

per l’organització i la promoció d’activitats esportives, culturals i socials de 4 

d’octubre de 2019. 

- Ordinació del 29-3-2021, de subvencions i bonificacions a empreses i autònoms en 

el marc de la pandèmia del SARS-CoV-2 (Covid-19) durant l’any 2021. 

- Pla General de Comptes Públics del Comú d’Escaldes-Engordany aprovat en 

sessió de Consell de Comú del 21/04/2021. 
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XII BASES DE PRESENTACIÓ ( NICSP 1,3, I 33) 

XII.1 IMATGE FIDEL  

Els presents estats financers individuals del Comú han estat elaborats pel 

departament de finances sota les directrius de la Intervenció comunal, com a titular 

dels controls de legalitat, d’oportunitat econòmica i financera el dia 31 de desembre 

del 2021 d’acord amb les Normes Internacionals de comptabilitat del Sector Públic 

(NICSP), de conformitat amb la Llei 18/2017, del 20 d’octubre, qualificada de 

transferències als comuns, disposició addicional quarta; de conformitat amb la Llei 

10/2003 del 27 de juny, de les finances comunals i les seves modificacions 

posteriors; així com amb el Decret d’aprovació del Reglament relatiu a l’adopció de 

les Normes internacionals de comptabilitat del sector públic amb el caràcter de Pla 

marc per al sector públic estatal del Principat d’Andorra, a l’objecte de mostrar, en 

tots els aspectes la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de la Societat, 

del resultats de les seves operacions així com la veracitat dels fluxos incorporats. 

Els estats financers del Comú es presenten en Euros, que és la moneda funcional 

de l’entitat. Les normes comptables han estat aplicades de forma consistent en tots 

els exercicis presentats, excepte allà on s’indica, atès que és el primer any de 

transició en la nova aplicació. 

Els estats financers s’han preparat en base al cost històric, excepte en els casos en 

que s’indiqui el contrari. L’estat de fluxos d’efectiu s’ha preparat utilitzant el mètode 

directe. Els estats financers han estat preparats d’acord amb la base de meritació i 

en base al principi d’entitat en funcionament. 

XII.2 ADOPCIÓ PER PRIMER COP DE LES NICSP (NICSP 33) 

a) Data d’adopció 

El Comú de la parròquia d’Escaldes-Engordany amb la publicació de 
conformitat amb la Llei 18/2017, del 20 d’octubre, qualificada de transferències 
als comuns, disposició addicional quarta que estableix que és d’aplicació als 
exercicis comptables a partir de l’1 de gener de 2021. 

b) Informació i explicacions de l’afectació per l’adopció 

L’adopció de NICSP com a base comptable han suposat els canvis enumerats a 
continuació en les polítiques comptables respecte al Pla General de 
Comptabilitat del Sector Públic del 27 de gener del 1999: 

- Immobilitzat 
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Segons el previst en la NICSP 17 i d’acord amb la instrucció 2/2017 emesa per 
la Intervenció General, el Comú no ha de comptabilitzar els béns històrics, 
artístics i culturals. No obstant i atès que els treballs d’inventari comunal no 
s’han pogut finalitzar a la data d’elaboració de la memòria s’adaptarà aquesta 
mesura a l’exercici 2022. 

Els béns comuns com infraestructures, carreteres, etc. anteriorment no es 
depreciaven d’acord amb un sistema lineal de depreciació sinó que se’ls hi 
aplicava un deteriorament per aquell import necessari per restablir l’element al 
valor del moment inicial. Sota NICSP aquests elements es deprecien de la 
mateixa manera. L’adaptació del nou criteri de depreciació també s’aplicarà al 
2022. S’ha procedit a la seva reclassificació comptable. En aquest exercici no 
s’ha donat de baixa de cap actiu a l’espera de poder implementar l’estudi de 
l’immobilitzat. 

- Resultats d’exercicis anteriors. 

Amb l’anterior pla de comptabilitat es registraven les correccions d’error al 
resultat de l’exercici, amb base comptable NICSP les correccions d’error es 
comptabilitzen a patrimoni. 

- Codificació comptable 

S’han produït canvis de números de comptes comptables per tal d’adaptar-los 
al Pla General de Comptes Públics del Comú d’Escaldes-Engordany aprovat en 
sessió de Consell de Comú del 21/04/2021. Aquesta adaptació encara està en 
revisió i continua a l’exercici 2022. Per aquest motiu es presenta l’exercici 2021 
amb el compte de situació financera amb el comparatiu a 01-01-2021 tot i que 
en el comparatiu no hi ha impacte significatiu en la reclassificació de comptes 
dins de cada classificació. 

XII.3 INFORMACIÓ COMPARATIVA  

Les xifres de l’exercici es presenten de forma comparativa juntament amb les 
de l’exercici anterior i amb dades homogènies per al correcte enteniment de la 
informació necessària. 

XII.4 CANVIS EN CRITERIS COMPTABLES I CORRECCIONS D’ERRORS  

Durant l’exercici 2021 el Comú no ha realitzat canvis en els criteris comptables 
o correcció d’errors que siguin significatius per a una correcta interpretació dels 
estats financers, excepte per una millor adequació dels estats financers s’ha 
iniciat un procés de reclassificació de comptes per tal de poder reflectir segons 
classificacions del nou Pla comptable aprovat amb criteris NICSP una imatge 
fidel dels comptes comunals que pugui ser comparable a altres administracions 
públiques. 

Els principals canvis han estat la reclassificació de l’immobilitzat tangible, tots 
aquells bens que estaven com a bens d’inversió s’han reclassificat a bens de 
propietat, planta i equipament a l’espera del resultat de l’estudi d’inventari de 
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bens comunals que s’està duent a terme a data de presentació de comptes. 

Pel que fa a comptes d’amortització, s’han reclassificat els comptes de dotació 
de provisió per a obres i reparacions extraordinàries d´infraestructures, s’han 
tingut en compte reclassificacions segons la naturalesa del bé, insistint en què 
es mantenen els criteris d’amortització (i anterior provisió) fins a la revisió 
pertinent a tancament de l’exercici 2022. 

S’han produït reclassificació numèrica del quadre comptes de formalització de 
cobraments i pagaments. 

S’ha reclassificat els comptes de caixes en grans departaments per un major 
control en l’arqueig de caixes i major informació comptable dels moviments. 

S’ha reclassificat comptes d’ingressos d’impostos amb detall de cadascun. Tot i 
que queda pel 2022 reclassificació de comptes d’ingressos i de despesa per tal 
de poder donar un detall més acurat segons la seva naturalesa. 

XIII NORMES DE VALORACIÓ (NICSP 3) 

a) INVERSIONS EN ASSOCIADES (NICSP 6, 7 I 36) 

Inversions en associades són inversions que realitza el Comú en altres Entitats en el 

qual té una influència significativa en les decisions de política financera i 

d’operacions de la Entitat, sense arribar a tindre el control. 

Les inversions del Comú en entitats associades es comptabilitzen utilitzant el 

mètode del patrimoni net. Una entitat associada és una entitat en la que el Comú té 

una influència significativa. La influència significativa s’estableix quan es compleixen 

totes les condicions establertes a la NICSP 36. 

Sota el mètode del patrimoni net, les inversions en associades es registren a l’estat 

de posició financera al cost més canvis posteriors a l’adquisició en la participació del 

Comú en el dèficit o superàvit de l’entitat associada. El fons de comerç relacionat 

amb l’entitat associada s’inclou en l’import registrat de la inversió. 

L’estat de rendiment financer reflexa la participació en els resultats de les 

operacions de l’associada. Quan es produeix un canvi reconegut directament en el 

patrimoni net de l’associada, el Comú reconeix la seva participació en aquests 

canvis i ho dóna a conèixer, si s’escau, en l’estat de canvis en el patrimoni net. Els 

guanys i pèrdues no realitzats que resulten de transaccions entre el Comú i 

l’associada s’eliminen amb el límit de l’interès en l’associada. 

La participació en el superàvit o dèficit de les associades es mostra a l’estat de 

rendiment financer. Aquest és el superàvit atribuïble als accionistes de l’associada i 
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també el superàvit després d’impostos i d’interessos de minoritaris en les entitats 

controlades de les entitats associades. 

Els estats financers de l’entitat associada es preparen per al mateix exercici que la 

matriu. En el seu cas, es realitzaran ajustaments per tal d’adaptar les normes 

comptables de l’entitat associada a les del Comú. 

Després de l’aplicació del mètode del patrimoni net, el Comú determina si és 

necessari reconèixer addicionalment una pèrdua per deteriorament en la inversió del 

Comú en l’entitat associada. A 31 de desembre de cada exercici, el Comú 

determinarà, si hi ha evidència objectiva de que la inversió en l’entitat associada 

presenta indicis de deteriorament. 

Si es dóna el cas, el Comú calcula l’import del deteriorament com la diferència entre 

el valor raonable de l’associada i l’import registrat i reconeix aquest import en l’estat 

de rendiment financer. 

Fins que no es perd la influència significativa sobre l’associada, el Comú mesura i 

reconeix qualsevol inversió al seu valor comptable. 

b) PROPIETATS D’INVERSIÓ (NICSP 16) 

Les propietats d’inversió són propietats que es tenen per obtenir rendes o 

plusvàlues o ambdós, en lloc de per: 

- Ús en la producció o subministrament de bens o serveis o per finalitats 

administratius. 

- La seva venta en el curs ordinari de les operacions. 

Les propietats d’inversió es mesuren inicialment al cost, incloent els costos 

associats a la transacció. El valor comptable inclou el cost de reposició dels 

components existents al moment en que s’incorre en els costs si el criteri de 

reconeixement es compleix, i exclou els costos del manteniment diari. 

Queda pendent pel 2022 l’anàlisi i classificació, si s’escau, de possibles propietats 

d’inversió en base a la seva naturalesa de generador d’efectiu i l’obtenció de rendes 

diferents dels serveis amb caràcter social o propis de l’administració. 

c) PROPIETAT, PLANTA I EQUIPAMENT (NICSP 17) 

Els elements de Propietat, planta i equipament són actius tangibles que: 

- Estan en poder del Comú pel seu ús en la producció o subministrament de 

bens i serveis, per llogar-los a tercers o finalitats administratives. 
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- S’espera que seran utilitzats durant més d’un període comptable. 

Un element de Propietat, planta i equipament es reconeixerà com actiu quan el 

Comú pugui obtenir un benefici econòmic en el futur o un servei potencial i el cost 

de l’actiu sigui mesurable amb suficient fiabilitat. 

Tots els elements de propietat, planta i equipament es registren al cost minorats 

per l’amortització i les pèrdues per deteriorament. El cost inclou el preu de compra, 

inclòs aranzels i impostos indirectes, així com les despeses que són directament 

atribuïbles per la posada en funcionament de l’actiu per l’ús a que està destinat.  

Quan hi ha un desemborsament posterior a l’adquisició d’un element de propietat, 

planta i equipament només es reconeixerà com actiu quan suposi una millora del 

rendiment, el Comú reconeix aquestes parts com actius individuals amb vides 

útils específiques i les amortitza conseqüentment. Igualment, quan es realitzen 

grans reparacions, els costos es reconeixen en l’import comptable com un 

reemplaçament si es compleix el criteri de reconeixement. Totes les altres 

reparacions, manteniments i rehabilitacions mediambientals que es realitzaran per 

restaurar o mantenir els elements de Propietat, planta i equipaments es 

reconeixeran normalment com a despesa del període en que es produeixin . 

Quan un actiu s’adquireix en una transacció sense contraprestació de consideració 

insignificant, l’actiu es mesura inicialment al seu valor raonable, és a dir, és l’import 

pel qual potser intercanviat un actiu entre dues parts coneixedores i interessades, 

que actuïn amb independència mútua. 

L’amortització dels actius serà distribuïda, de forma sistemàtica, al llarg dels anys de 

vida útil. La depreciació dins d’un període determinat es reconeix generalment com 

una despesa del període. 

L’amortització són quotes calculades per distribuir el cost o el valor de l’actiu menys 

qualsevol valor residual al llarg de la seva vida útil restant: 
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Els valors residuals i les vides útils dels actius han de ser revisats periòdicament i 

en el cas que les expectatives actuals variïn respecte la estimació prèvia, 

s’hauran de fer els ajustos necessaris. 

El valor en llibres d’un actiu es redueix de forma immediata al seu import 

recuperable, o a l’import del servei recuperable, si el valor en llibres de l’actiu 

és superior al seu import recuperable o al servei recuperable estimats. 

El Comú dona de baixa els elements de propietat, planta i equipament quan s’han 

retirat de forma permanent de la seva utilització, sempre que no s’esperi obtenir 

beneficis econòmics o potencials de serveis addicionals per la seva dissipació. La 

diferència entre el valor net que s’estima obtenir i el valor net comptable de l’actiu es 

reconeix com un ingrés o una pèrdua en el període en que es dóna de baixa. 

d) ARRENDAMENTS (NICSP 13) 

Un arrendament és un acord pel qual l’arrendador cedeix al arrendatari, a canvi de 

rebre una suma única de diners, o una sèrie de pagaments o quotes, el dret a 

utilitzar un actiu durant un període de temps determinat. Hi ha bàsicament dos tipus 

d’arrendaments: 

- Arrendament financer: és un tipus d’arrendament en el que es transfereixen 

substancialment tots els riscos i avantatges inherents a la propietat de 

l’actiu. La propietat del mateix, en el seu cas, pot o no ser transferida. 

- Arrendament operatiu: és qualsevol acord d’arrendament diferent a 

l’arrendament financer. 

- El Comú com a arrendatari 

Els arrendaments es classifiquen com a arrendaments financers sempre que de 

les seves condicions es dedueixi que es  transfereixen a l'arrendatari 

Anys de Coeficients

Descripció vida útil Amort. %

Edificis 30 3,33

Maquinària 5 20,00

Elements de transport 5‐10 10,00‐20,00

Mobiliari 5 20,00

Equips informàtics 3‐10 20,00‐33,33

Utillatge 5 20,00

Intal.lacions tècniques 10 10,00

Altre immobilitzat 5 20,00
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substancialment els riscos i beneficis inherents a la propietat de l'actiu objecte del 

contracte. Els actius classificats com a arrendaments financers es registren a l’inici 

de l’arrendament al valor raonable de la propietat arrendada o, si és inferior, al valor 

present dels pagaments mínims futurs. El Comú també reconeix el passiu per 

arrendament associat a l’inici de l’arrendament. El passiu registrat es mesura com al 

valor present dels pagaments mínims futurs de l’arrendament al moment inicial. 

Posteriorment al reconeixement inicial, els pagaments per arrendament es 

reparteixen entre càrregues financeres i reducció del passiu per arrendament per tal 

d’arribar a un tipus d’interès constant del saldo pendent del passiu. Les càrregues 

financeres es reconeixen com un superàvit o un dèficit com a costos financers. 

Els actius que es posseeixen sota un arrendament financer s’amortitzen al llarg de la 

seva vida útil. De totes maneres, si no es té la certesa de que el Comú obtindrà la 

propietat de l’actiu al final del període d’arrendament, l’actiu s’amortitza al llarg del 

menor entre la vida útil estimada de l’actiu i el la durada de l’arrendament. 

Els arrendaments operatius són aquells en que no es transfereixen substancialment 

al Comú els riscos i beneficis inherents a la propietat de l’actiu objecte del contracte. 

Els arrendaments operatius es reconeixen com una despesa operativa com un 

superàvit o un dèficit de forma lineal al llarg del període d’arrendament. 

- El Comú com a arrendador 

Els arrendaments en que el Comú no transfereix substancialment els riscos i beneficis 

inherents a la propietat de l’actiu objecte del contracte es classifiquen com a 

arrendaments operatius. Els costos de negociació inicials en que s’incorre 

s’afegeixen a l’import en llibres de l’actiu arrendat i registrats al llarg de la durada 

de l’arrendament. 

Les rendes rebudes d’un arrendament operatiu es reconeixen com un ingrés de 

forma lineal al llarg de la durada de l’arrendament. Les rendes contingents es 

reconeixen com a ingrés del període en que es produeixen. 

A tancament de l’exercici els contractes d’arrendament vigents es consideren 

operatius. El Comú està analitzant els contractes d’arrendament vigents, en especial 

en els que n’és arrendador. 

e) ACTIUS INTANGIBLES (NICSP 31) 

Un actiu intangible es un actiu identificable de caràcter no monetari sense aparença 

física. 
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Un actiu intangible es reconeixerà si es probable que el seus benefici econòmic o 

potencial de serveis futurs que s’han atribuït influeixin al Comú i el valor raonable o el 

cost del actiu puguin ser mesurables de forma fiable. 

Els actius intangibles adquirits es reconeixen al cost. El cost d’un actiu intangible 

adquirit en una transacció sense contraprestació és el seu valor raonable a la 

data de la transacció. Posteriorment al reconeixement inicial, els actius 

intangibles es registren al cost menys l’amortització acumulada i les pèrdues 

per deteriorament. Els actius intangibles generats internament, excepte els 

costos de desenvolupament activables, no es capitalitzen i una despesa es 

registra com a superàvit o dèficit al període en que s’incorre en la despesa. 

Els guanys o pèrdues que sorgeixen de la baixa en comptes d’un actiu intangible es 

mesuren com la diferència entre els ingressos obtinguts de la baixa i el seu valor en 

llibres es reconeixen com un superàvit o un dèficit al moment en que es dona de 

baixa. 

La vida útil dels actius intangibles s’avalua com a finita o infinita. 

Els actius intangibles amb una vida útil finita s’amortitzen al llarg de la seva vida útil: 

 

En els actius intangibles amb una vida útil finita es realitza una avaluació de 

deteriorament en cas que hi hagi indicis de deteriorament. 

El període d’amortització i el mètode d’amortització, per als actius intangibles amb 

una vida útil finita, es revisen al tancament de l’exercici. Els canvis en la vida útil o en 

el patró esperat de consum dels beneficis econòmics que es desprenen de l’actiu 

modifiquen el període o el mètode d’amortització i es tracten com a canvis en les 

estimacions comptables. La despesa per amortització d’un actiu intangible amb una 

vida útil finita es reconeix com un superàvit o un dèficit.  

La despesa d’amortització de cada període es reconeixerà en el resultat. 

Els guanys o pèrdues que sorgeixen de la baixa en comptes d’un actiu intangible es 

mesuren com la diferència entre els ingressos obtinguts de la baixa i el seu valor en 

llibres es reconeixen com un superàvit o un dèficit al moment en que es dóna de 

baixa. 

Anys de Coeficients

Descripció vida útil Amort. %

Aplicacions informàtiques 5 20,00

Altre immobilitzat intangible 5 20,00
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- Costos de recerca i desenvolupament 

El Comú registra com a despesa quan s’incorre en costos de recerca. Els costos 

de desenvolupament d’un projecte individual es reconeixen com a actiu intangible 

quan el Comú pot demostrar el següent: 

- La viabilitat tècnica de completar l’actiu per tal de que l’actiu estigui disponible 

per l’ús o per a la venda. 

- La intenció de completar i per la seva capacitat per utilitzar o vendre l’actiu. 

- Com l’actiu generarà beneficis econòmics futurs o potencial de servei. 

- La disponibilitat de recursos per tal de completar l’actiu. 

- La  capacitat  per  mesurar  de  forma  fiable  les  despeses  incorregudes  

durant  el desenvolupament. 

Posteriorment al reconeixement inicial de l’actiu, l’actiu es registra al cost menys 

l’amortització acumulada i les despeses per deteriorament acumulat. L’amortització 

d’un actiu s’inicia quan s’ha desenvolupat completament i està disponible per a l’ús. 

S’amortitza al llarg del període en què s’espera obtenir beneficis futurs. Durant el 

període de desenvolupament, s’avalua anualment si l’actiu presenta indicis de 

deteriorament que, en aquest cas, es registren immediatament al superàvit o 

dèficit de l’exercici. 

f) DETERIORAMENT D’ACTIUS NO FINANCERS 

Un actiu generador d’efectiu es defineix com un actiu mantingut amb l’objectiu 

fonamental de generar un rendiment a l’entitat generant entrades d’efectiu pel seu 

ús.  

- Deteriorament d’actius generadors d’efectiu (NICSP 26) 

El deteriorament d’actius generadors d’efectius és la quantitat en que l’import d’un 

actiu en el llibre excedeix al seu import recuperable. 

A 31 de desembre, data de tancament de cada l’exercici, el Comú avalua si 

existeixen indicis de que un actiu s’hagi de deteriorar. En cas de que existeixin 

indicis, o quan es realitza l’avaluació anual del deteriorament, el Comú estima 

l’import recuperable de l’actiu. L’import recuperable d’un actiu és el màxim entre el 

valor raonable d’un actiu generador d’efectiu menys els costos de venda i el valor en 

ús. Es determina per a cada actiu de forma individual, excepte en el cas de que l’actiu 

no generi fluxos d’efectiu de forma independent, sinó que els generi dins un grup 
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d’actius. 

Quan el valor en llibres d’un actiu o d’una unitat generadora d’efectiu (UGE) sigui 

superior al seu import recuperable, l’actiu es considera com a deteriorat i es 

redueix el seu valor fins al seu import recuperable. 

Quan s’avalua el valor en ús, els fluxos d’efectiu futurs estimats es descompten al 

seu valor actual utilitzant una taxa de descompte abans d’impostos que reflexa les 

exigències del mercat del valor dels diners i del risc específic de l’actiu. Quan es 

determina el valor raonable menys els costos de venda, es tenen en compte 

transaccions de mercat recents, si existeixen. Si no es poden identificar transaccions 

de mercat, s’utilitza un model de valoració apropiat. 

Les despeses per deteriorament de les operacions continuades, incloent 

deterioraments dels inventaris, es reconeixen a l’estat de rendiment financer en les 

categories que són consistents amb la natura de l’actiu deteriorat. 

De forma anual s’avalua el deteriorament dels fons de comerç. Per la resta d’actius, 

es realitza una avaluació a cada tancament de l’exercici de si les pèrdues per 

deteriorament reconegudes anteriorment ja no existeixen o si han disminuït. En 

aquest cas, el Comú estima l’import recuperable de l’actiu o de la unitat 

generadora d’efectiu. Les pèrdues per deteriorament reconegudes prèviament es 

reverteixen només si han canviat les assumpcions utilitzades per determinar l’import 

recuperable des de que la pèrdua per deteriorament es va registrar. La reversió 

del deteriorament es limita a que el valor en llibres de l’actiu no excedeixi el seu 

import recuperable, ni excedeixi el valor en llibres que s’hauria determinat, després 

de l’amortització, si no s’hagués registrat en el deteriorament de l’actiu als anys 

previs. Aquesta reversió es reconeix com a superàvit o dèficit de l’exercici. 

- Deteriorament d’actius no generadors d’efectiu (NICSP 21) 

El deteriorament d’actius no generadors d’efectius és la quantitat en que l’import 

d’un actiu en el llibre excedeix al seu import recuperable. 

A 31 de desembre, data de tancament de cada l’exercici, el Comú avalua si 

existeixen indicis de que un actiu no generador d’efectiu s’hagi de deteriorar. En 

cas de que existeixin indicis, o quan es realitza l’avaluació anual del deteriorament, 

el Comú estima l’import del servei recuperable de l’actiu. L’import del servei 

recuperable d’un actiu és el màxim entre el valor raonable d’un actiu no 

generador d’efectiu menys els costos de venda i el valor en ús. 
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Quan el valor en llibres d’un actiu sigui superior al seu import del servei recuperable, 

l’actiu es considera com a deteriorat i es redueix el seu valor fins al seu import del 

servei recuperable. 

Quan s’avalua el valor en ús, el Comú ha adoptat l’enfocament de les unitats de 

servei. Sota aquest enfocament, el Comú avalua el potencial de servei que presta 

l’actiu en relació amb el potencial de servei màxim que s’espera d’aquest actiu, i es 

considera el valor en ús com la part proporcional del cost. 

Per determinar el valor raonable menys els costos de venda, s’utilitza el preu dels 

actius d’un acord de transacció, ajustat pels costos incrementals que es podrien 

atribuir directament per a la posada en ús de l’actiu. Si no existeix cap acord de 

transacció, però l’actiu es negocia en un mercat, el cost raonable menys els costos 

de venda és el preu de mercat de l’actiu menys els costos per a disposar-ne. Si no 

existeix cap acord de transacció ni cap mercat actiu, el Comú determina el valor 

raonable menys els costos de venda basant-se en la millor informació disponible. 

A cada tancament de l’exercici es realitza una avaluació de si les pèrdues per 

deteriorament reconegudes anteriorment ja no existeixen o si han disminuït. En 

aquest cas, el Comú estima l’import recuperable de l’actiu o de la unitat 

generadora d’efectiu. Les pèrdues per deteriorament reconegudes prèviament es 

reverteixen només si han canviat les assumpcions utilitzades per determinar l’import 

recuperable des de que la pèrdua per deteriorament es va registrar. La reversió del 

deteriorament es limita a que el valor en llibres de l’actiu no excedeixi el seu import 

recuperable, ni excedeixi el valor en llibres que s’hauria determinat, després de 

l’amortització, si no s’hagués registrat en el deteriorament de l’actiu als anys previs. 

Aquesta reversió es reconeix com a superàvit o dèficit de l’exercici. 

g) INSTRUMENTS FINANCERS (NICSP 29) 

G.1 ACTIUS FINANCERS 

Un actiu financer es qualsevol actiu que sigui: 

- Efectiu. 

- Un instrument de patrimoni d’una altra entitat. 

- Un dret contractual: 

a) A rebre efectiu o un altre actiu financer d’una altra entitat. 

b) Intercanviar actius financers amb un altra entitat, en condicions que siguin 

potencialment favorables per la entitat. 
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- Un contracte que serà o podrà ser liquidat utilitzant instruments de 

patrimoni propis de l’entitat. 

- Reconeixement inicial i mesurament (NICSP 29) 

Es classifiquen com actius financers al valor raonable amb canvis a resultats o 

actius financers al cost amortitzat. El Comú determina la classificació dels seus 

actius financers al moment del reconeixement inicial. 

Les compres o vendes d’actius financers que requereixen l’entrega dels actius en un 

període de temps establert per regulació o per convenció al mercat es reconeixen 

a la data de la transacció, és a dir, la data en que el Comú realitza la compra o la 

venda de l’actiu. 

Els actius financers del Comú inclouen: tresoreria i dipòsits a curt termini, comptes a 

cobrar i altres deutors, fiances a llarg termini, inversions financeres a llarg termini i 

crèdits a llarg termini. 

- Mesurament posterior 

El mesurament posterior dels actius financers depèn de la seva classificació. 

- Actius financers a valor raonable amb canvis a resultats 

Els actius financers a valor raonable amb canvis a resultats inclouen actius 

financers mantinguts per a la negociació i actius financers designats al moment del 

reconeixement inicial com a actius financers a valor raonable amb canvis a 

resultats. Els actius financers es classifiquen com a mantinguts per a negociar si 

s’adquireixen amb el propòsit de vendre’ls o recomprar-los en el curt termini. Els 

derivats, incloent derivats implícits també es classifiquen com a mantinguts per a la 

negociació excepte que siguin designats com a instruments de cobertura. Els 

actius financers a valor raonable amb canvis a resultats es registren a l’estat de 

posició financera al valor raonable amb els canvis en el seu valor raonable 

registrats al superàvit o dèficit de l’exercici. 

- Préstecs i títols de crèdit 

Els préstecs i títols de crèdit són actius financers no derivats amb pagaments fixes o 

variables que no cotitzen en un mercat actiu. Després del mesurament inicial, 

aquests actius financers seran mesurats a cost amortitzat utilitzant el mètode de 

l’interès efectiu, menys deteriorament. El cost amortitzat es calcula tenint en 

compte qualsevol descompte o suma addicional en l’adquisició i els costs 
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inherents al cost del tipus d’interès efectiu. Les pèrdues derivades del 

deteriorament es reconeixen a resultats. 

- Actius financers mantinguts fins al venciment 

Els actius financers no derivats amb pagaments fixos o determinables i venciments 

fixes es classifiquen com a cost amortitzat quan el Comú té la intenció i la capacitat 

per mantenir-los fins al venciment. Posteriorment al mesurament inicial, els actius 

financers al cost amortitzat es mesuren pel seu cost amortitzat utilitzant el mètode del 

tipus d’interès efectiu, menys el deteriorament. El cost amortitzat es calcula tenint en 

compte qualsevol descompte o prima en el moment de l’adquisició i les taxes o 

costos que són part integral del tipus d’interès efectiu. Les pèrdues que sorgeixen del 

deteriorament es registren al superàvit o dèficit de l’exercici. 

- Baixa en comptes 

El Comú dóna de baixa en comptes un actiu financer o, si és aplicable, una 

part de l’actiu financer com una part d’un grup d’actius financers similars quan: 

- Els drets de rebre fluxos d’efectiu de l’actiu han expirat o s’han cancelꞏlat. 

El Comú ha transferit els seus drets a rebre fluxos d’efectiu de l’actiu o ha assumit 

una obligació de pagar la totalitat dels fluxos d’efectiu rebuts a un tercer sense un 

retard significatiu; i tampoc: a) el Comú ha transferit substancialment tots els riscos i 

beneficis de l’actiu; o b) el Comú tampoc ha transferit ni ha retingut substancialment 

tots els riscos i beneficis de l’actiu, però n’ha transferit el control 

- Deteriorament d’actius financers 

El Comú a cada data de tancament, si existeix evidència objectiva de que un actiu 

financer o un grup d’actius financers estiguin deteriorats. S’atribueix un deteriorament 

a un actiu financer o un grup d’actius financers si, i només si, hi ha evidència 

objectiva d’un deteriorament com a resultat d’un o més successos que hagin succeït 

després del reconeixement inicial de l’actiu i que aquest succés tingui un impacte en 

els fluxos d’efectiu futurs estimats de l’actiu financer o del Comú d’actius financers 

que pot ser estimat de forma fiable. L’evidència de deteriorament pot incloure els 

següents indicadors: 

- Els deutors o un grup de deutors estan tenint dificultats financeres significants. 

- Incompliment dels pagaments del principal o dels interessos. 

- Probabilitat de que els deutors entrin en fallida o altres reorganitzacions 
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financeres. 

- Les dades observables indiquen una disminució mesurable dels fluxos 

d’efectiu estimats (per exemple, canvis en les condicions econòmiques que 

condueixin a incompliments). 

- Actius financers registrats al cost amortitzat 

 Per als actius financers registrats al cost amortitzat, el Comú primer avalua si 

existeix evidència objectiva individualment per als actius financers que són 

individualment significatius, o col·lectivament per als actius financers que no són 

individualment significatius. Si el Comú determina que no existeix evidència objectiva 

de deteriorament per un actiu financer avaluat individualment, ja sigui significatiu o 

no, inclou aquest actiu en un grup d’actius financers amb característiques de risc de 

crèdit similars i n’avalua el deteriorament de forma conjunta. Els actius que s’avalua 

individualment i que es detecta un deteriorament i es registra, o ja es trobava 

registrat, aquest  deteriorament, no s’inclouen en  l’avaluació col·lectiva del 

deteriorament. 

Si existeix evidència objectiva de que l’actiu presenta una pèrdua per deteriorament, 

l’import de la pèrdua es mesura com la diferència entre el valor en llibres de l’actiu i 

el valor actual dels fluxos d’efectiu futurs estimats (excloent pèrdues creditícies 

esperades que encara no s’hagi incorregut). El valor actual dels fluxos d’efectiu futurs 

estimats es descompta al tipus d’interès efectiu original de l’actiu financer. Si un 

préstec té un tipus d’interès variable, el tipus de descompte per mesurar la pèrdua 

per deteriorament és l’actual tipus d’interès efectiu. 

El valor en llibres de l’actiu es redueix a través d’un compte de provisió i l’import de la 

pèrdua per deteriorament es reconeix al superàvit o dèficit de l’exercici. Els préstecs 

conjuntament amb la provisió s’eliminen quan no existeixen perspectives realistes de 

que es pugui recuperar i que tota la garantia ha estat transferida al Comú. Si en un 

exercici posterior, l’import de la pèrdua per deteriorament estimada augmenta o 

disminueix per un succés succeït després que es reconegués el deteriorament, la 

pèrdua per deteriorament prèviament reconeguda s’augmenta o es redueix ajustant 

el compte de provisió. Si una eliminació futura es recupera més tard, la recuperació 

es registra com un cost financer al superàvit o dèficit de l’exercici. 

G.2 PASSIUS FINANCERS 

Un passiu financer es qualsevol passiu que sigui: 
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- Una obligació contractual 

 D’entregar d’efectiu o un altre actiu financer o una entitat. 

 Intercanviar passius financers amb un altra entitat, en condicions que siguin 

potencialment favorables per l’entitat. 

- Un contra que serà o podrà ser liquidat utilitzant instruments de patrimoni 

pròpies de l’entitat. 

- Reconeixement inicial i mesurament (NICSP 29) 

Els passius financers dins de l’abast de la NICSP 29 es classifiquen com a passius 

financers a valor raonable amb canvis a resultats o com a passius financers al cost 

amortitzat. El Comú determina la classificació dels passius financers al moment del 

reconeixement inicial. 

Tots els passius financers es reconeixen inicialment al valor raonable i, en el cas dels 

passius financers a cost amortitzat, s’afegeixen els costos de transacció directament 

atribuïbles. 

Els passius financers del Comú inclouen comptes a pagar i altres creditors, préstecs i 

emissions de bons i lletres del tresor. 

- Mesurament posterior 

El mesurament posterior dels passius financers depèn de la seva classificació. 

- Passius financers a valor raonable amb canvis a resultats 

Els passius financers a valor raonable amb canvis a resultats inclouen passius 

financers mantinguts per a la negociació i passius financers designats al moment 

inicial de reconeixement com a passius financers a valor raonable amb canvis a 

resultats. 

Els passius financers es classifiquen com a mantinguts per a negociar si 

s’adquireixen amb el propòsit de vendre’ls en el curt termini. Aquesta categoria inclou 

instruments financers derivats utilitzats pel Comú que no són designats com a 

instruments de cobertura en les relacions de cobertura que es defineixen a la NICSP 

29. 

Els guanys o pèrdues dels passius mantinguts per a negociar es reconeixen al 

superàvit o dèficit de l’exercici. 

- Passius financers al cost amortitzat 
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Posteriorment al reconeixement inicial, els préstecs i deutes que meriten interessos 

es mesuren al cost amortitzat utilitzant el mètode del tipus d’interès efectiu. Els 

guanys i pèrdues es reconeixen al superàvit o dèficit de l’exercici quan els passius es 

donen de baixa i també a través del procés d’amortització del mètode del tipus 

d’interès efectiu. 

El cost amortitzat es calcula tenint en compte qualsevol descompte o prima al 

moment d’adquisició i les comissions i costos que formen part integral del tipus 

d’interès efectiu. 

- Baixa en comptes 

Un passiu financer es dóna de baixa quan l’obligació del passiu disminueix, es 

cancel·la o expira. 

Quan un passiu financer existent es reemplaça per un altre del mateix prestador amb 

condicions substancialment diferents, o les condicions d’un passiu existent es 

modifiquen de forma substancial, aquest canvi o modificació es tracta com una baixa 

en comptes del passiu original i el reconeixement d’un nou passiu, i la diferència dels 

valors en llibres respectius es reconeix al superàvit o dèficit de l’exercici. 

- Compensació d’instruments financers 

Els actius i passius financers es compensen a l’import net presentat a l’estat de 

posició financera consolidat si, i només si, existeix un dret legal actual executable de 

compensar els imports reconeguts i hi ha la intenció de cancel·lar de forma neta, o 

de realitzar els actius i cancel·lar els passius simultàniament. 

- Valor raonable en instruments financers 

El valor raonable dels instruments financers que es negocien en mercats actius a 

cada data de tancament es determina amb referència als preus de mercats cotitzats, 

sense cap deducció dels costos de transacció. 

- Instruments financers derivats  

El Comú utilitza instruments financers derivats com contractes de divises a 

termini i “swaps” de cobertura de riscos de tipus de canvi i de tipus d’interès, 

respectivament.  

Aquests instruments financers derivats es reconeixen inicialment a valor 

raonable en la data en què se celebra el contracte del derivat i posteriorment 

es torna a mesurar a valor raonable. Els derivats es registren com actius 



COMÚ D’ESCALDES-ENGORDANY 
ESTATS PRESSUPOSTARIS I FINANCERS INDIVIDUALS 2021 
 
 

Presentació en NICSP (primer any) – juny 2022   70 /114 
Valors presentats en euros 
 

financers quan el valor raonable és positiu i com a passius financers quan 

aquest és negatiu. 

Qualsevol guany o pèrdua procedent de canvis en el valor raonable dels 

derivats es porten directament contra resultats. El Comú no aplica la cobertura 

a la comptabilitat. 

h) EFECTIU I EQUIVALENTS A L’EFECTIU 

L’efectiu i equivalents a l’efectiu inclouen caixa i efectiu als bancs, dipòsits a curt 

termini i inversions altament líquides amb un venciment original de tres mesos o 

menys, que són convertibles ràpidament a quantitats conegudes d’efectiu i que 

estan subjectes a risc de canvi de valor insignificant. Per al propòsit de l’estat de 

fluxos d’efectiu consolidat, l’efectiu i els equivalents a l’efectiu inclouen efectiu i 

dipòsits a curt termini tal i com s’han definit anteriorment, nets de descoberts 

bancaris. 

i) INVENTARIS (NICSP 12) 

L’inventari són actius: 

- En forma de materials o subministraments, per a ser consumits en el procés de 

producció. 

- En forma de materials o subministraments, per a ser consumits o distribuïts en 

la prestació de serveis. 

- Materials o subministraments conservats per la seva venta, o distribució en el 

curs ordinari de les operacions. 

- Materials o subministraments pel procés de producció de cara a la venda o 

distribució. 

Per l’exercici 2021 els materials o subministraments per la prestació de serveis, per 

la seva venda o distribució o consumits en el procés de producció tenen una durada 

inferior a un any i s’utilitzen o es consumeixen en el curs ordinari de les operacions 

del Comú.  

j) PROVISIONS (NICSP 19) 

Les provisions es reconeixen quan el Comú té l’obligació present com a resultat de 

successos passats, la cancel·lació de la qual és probable que origini una sortida de 

recursos, però que resulta indeterminada en quan al seu import i/o moment de 

cancel·lació i que es pot realitzar una estimació fiable de l’import de l’obligació. 
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Si el Comú espera que alguna o totes les provisions seran reemborsades, per 

exemple, sota un contracte d’assegurança, el reemborsament es reconeix com un 

actiu separat només quan el reemborsament és possiblement cert. 

La despesa relacionada amb qualsevol provisió es presenta a l’estat de rendiment 

financer net de qualsevol reemborsament. 

PASSIU PER REHABILITACIÓ 

Els costos de rehabilitació es registren al valor actual dels costos estimats per 

cancel·lar l’obligació utilitzant els fluxos d’efectiu estimats i es reconeixen com a part 

del cost de l’actiu. Els fluxos d’efectiu es descompten a una taxa de descompte 

abans d’impostos que reflexa els riscos específics del passiu per la rehabilitació. La 

reversió del descompte es va registrant com a despesa a mesura que s’incorre i 

es reconeix a l’estat de rendiment financer com una despesa financera. Els 

costos de desmantellament futurs estimats es revisen anualment i s’ajusten de 

forma apropiada. Els canvis en els costos futurs o en la taxa de descompte 

aplicada s’afegeixen o es redueixen del cost de l’actiu. 

PASSIUS CONTINGENTS 

El Comú no reconeix els passius contingents, però presenta els detalls de 

qualsevol contingència a les notes dels estats financers, excepte en cas que la 

possibilitat d’una sortida de recursos que incorporin beneficis econòmics o potencial 

de servei sigui remota. 

ACTIUS CONTINGENTS 

El Comú no reconeix els actius contingents, però presenta a les notes dels estats 

financers els detalls d’actius possibles dels quals l’existència és contingent a que 

succeeixin, o no succeeixin, un o més successos futurs incerts que no estan 

completament sota control del Comú. Els actius contingents s’avaluen de forma 

contínua per assegurar que estan presentats de forma apropiada als estats 

financers. Si s’ha convertit virtualment cert que l’entrada de beneficis econòmics o 

potencial de servei es produirà i el valor de l’actiu es pot mesurar de forma fiable, 

l’actiu i el benefici relacionat es reconeixen als estats financers en el període en que 

el canvi succeeix. 

k) RECONEIXEMENT D’INGRESSOS 

INGRESSOS DE TRANSACCIONS SENSE CONTRAPRESTACIÓ (NICSP 23) 
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Els ingressos de transaccions sense contraprestació són recursos que rep el Comú 

sense rebre res a canvi.  

- Impostos, sancions, recàrrecs i interessos 

El Comú reconeix els ingressos d’impostos i sancions quan succeeix l’acte i es 

compleix el criteri de reconeixement de l’actiu. En la mesura que existeixi una 

condició relacionada que podria suposar un passiu per retornar l’import, es reconeix 

un ingrés diferit en comptes d’un ingrés. De la mateixa manera, en període de 

constrenyiment ja sigui en acte voluntari del contribuent, pla de pagaments o 

embargament, es fent reconeixement de l’actiu i del conseqüent ingrés. 

- Transferència d’altres entitats governamentals o privades 

Els ingressos de transaccions sense contraprestació amb altres entitats 

governamentals o privades es mesuren a valor raonable i es reconeixen quan s’obté 

el control sobre l’actiu (caixa, béns, serveis i propietat) si la transferència està lliure 

de condicions i si és probable que els beneficis econòmics o el potencial de servei 

associat a l’actiu flueixin al Comú i es puguin mesurar de forma fiable. 

- - Equivalent de cessió obligatòria 

Els ingressos de l’equivalent de cessió obligatòria donen compliment a l’article 

33 de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, acceptant com a 

cessió del sol, l’equivalent econòmic del valor del terreny objecte de cessió 

obligatòria únicament en sol urbà consolidat; i destinat els imports percebuts a 

mateixos usos que amb la cessió de terreny directa, en concret, l’adquisició de 

terrenys per a equipaments col·lectius, habitatges de protecció pública i 

serveis públics, i en segon terme, a la construcció d’equipaments col·lectius, 

habitatges de protecció pública i serveis públics. 

- - Altres ingressos sense contraprestació 

Els altres ingressos sense contraprestació es reconeixen quan és probable 

que flueixin al Comú els beneficis econòmics futurs o el potencial de servei 

associat a l’actiu i que puguin ser mesurats de forma fiable. Es consideren 

despeses recuperables vers asseguradores o tercers obligats.  
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INGRESSOS DE TRANSACCIONS AMB CONTRAPRESTACIÓ (NICSP 9) 

Són transaccions en les quals una entitat rep actius o serveis, o cancel·la passius, i 

entrega a canvi un valor aproximadament igual (principalment en forma d’efectiu, 

bens, serveis o usos d’actius) directament a un altra entitat. 

- Taxes 

El Comú reconeix les taxes quan succeeix l’acte i es compleix el criteri de 

reconeixement de l’actiu. En la mesura que existeixi una condició relacionada que 

podria suposar un passiu per retornar l’import, es reconeix un ingrés diferit en 

comptes d’un ingrés. 

- Prestació de serveis 

El Comú reconeix els ingressos per prestació de serveis en relació a l’estat 

d’execució quan el resultat de la transacció pot ser estimat de forma fiable. L’estat 

d’execució es mesura en referència a les hores laborals dedicades fins a la data 

com un percentatge del total d’hores laborals estimades. 

Quan el resultat del contracte no pot ser mesurat de forma fiable, l’ingrés es 

reconeix només en la mesura que les despeses incorregudes siguin recuperables. 

- Venda de béns 

Els ingressos de la venda de béns es reconeix quan els riscos significatius i els 

beneficis inherents a la propietat de l’actiu han estat transferits al comprador, el 

Comú no conserva cap implicació amb la gestió dels bens venuts, quan l’import de 

l’ingrés es pot mesurar de forma fiable, quan és probable que els beneficis 

econòmics o el potencial de servei associat amb la transacció flueixin al Comú i els 

costos de la transacció de la venta del bé poden ser mesurats amb fiabilitat. 

- Dividends  

Els dividends o distribucions similars s’han de reconèixer quan  s’estableix el dret 

dels accionistes de l’entitat a rebre pagaments. 

- Ingressos d’arrendaments 

Els ingressos d’arrendaments que sorgeixen d’arrendaments operatius en propietats 

d’inversió es registra com un ingrés de forma lineal al llarg de la durada de 

l’arrendament. 

l) BENEFICIS ALS TREBALLADORS (NICSP 25) 
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Els beneficis als treballadors són beneficis que es paguen després de completar el 

període de treball en el Comú. 

Plans de prestacions de pensions 

El Comú no ofereix aquesta prestació. 

Fons de pensions de jubilació 

El Comú no ofereix aquesta prestació. 

Beneficis no monetaris 

El Comú ofereix/gestiona/administra una mútua que complementa l’assegurança 

bàsica de la Caixa Andorrana de Seguretat Social. 

m) TRANSACCIONS EN MONEDA ESTRANGERA ( NICSP 4) 

Les transaccions en moneda estrangera es comptabilitzen inicialment al tipus de 

canvi corrent de la data de la transacció. Els creditors i deutors en moneda 

estrangera es reflecteixen a l’estat de posició financera al tancament de l’exercici 

aplicant el tipus de canvi a la data del tancament. Les diferències de canvi que 

sorgeixen dels canvis en el tipus de canvi entre el que s’havia registrat inicialment i 

el de la data de tancament es reconeixen com un ingrés una despesa del període en 

que sorgeixen. 

n) COSTOS D’ENDEUTAMENT (NICSP 5) 

Els costos d’endeutament són els interessos i altres despeses insurgides per una 

entitat en relació amb les operacions d’endeutament. 

Els costos d’endeutament es poden capitalitzar contra els actius com a part de 

propietat, planta i equipament. En aquests casos, es capitalitzen al llarg del període 

en el qual l’actiu s’adquireix o es construeix i en que s’incorre en els deutes. La 

capitalització cessa quan es completa la construcció de l’actiu. Els costos 

d’endeutament posteriors es registren a l’estat de rendiment financer. 

L’endeutament ja constituït a data d’adopció de les NICSP en 2021, es considera 

que els actius ja estaven activats a balanç, si és el cas. A més el període de 

maduració de l’endeutament té un promig de 2.94 anys per estar totalment 

amortitzat. Per aquests motius es considera no material la seva capitalització contra 

actius. 

o) PARTS RELACIONADES (NICSP 20) 
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El Comú considera com a part relacionada una entitat o persona que té la capacitat 

per exercir, de forma individual o conjunta, una influència significativa sobre l’entitat, 

és a dir, tenen la capacitat d’intervenir en les decisions de política financera i 

d’operacions de la entitat participada, sense arribar a tindre el control sobre la 

mateixa, o viceversa. Els membres de gestió clau es consideren com a parts 

relacionades i comprenen: els membres del Comú (Cònsol major, Cònsol menor, els 

consellers, el secretari general, l’interventor i alts càrrecs de l’administració 

comunal). 

p) CONTRACTES DE CONCESSIÓ DE SERVEIS (NICSP 32) 

El Comú analitza tots els aspectes dels contractes de concessió de serveis per tal de 

determinar la forma més apropiada de comptabilitzar-los i els requeriments de 

presentació als estats financers. Concretament, quan una part privada aporta un 

actiu al contracte, el Comú reconeix aquest actiu quan, i només quan, l’entitat 

controla o regula els serveis que ha de proveir l’operador conjuntament amb 

l’actiu, a qui els ha de proveir, i a quin preu. En el cas d’actius diferents als actius 

de vida indefinida, el Comú registra l’actiu si controla, a través de la propietat, dret 

d’usdefruit o qualsevol interès residual de l’actiu al final del període del contracte. Els 

actius reconeguts per contractes de concessió de serveis es mesuren al valor 

raonable. En la mesura de que l’actiu es reconegui, el Comú reconeix també el passiu 

corresponent, ajustat per la caixa pagada o rebuda. 

A tancament d’exercici, el Comú té en estudi la reclassificació d’actius per concessió 

de serveis. 

q) INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (NICSP 24) 

El pressupost anual es prepara amb la base de meritació modificat, és a dir, tots els 

costos planejats i els ingressos es presenten en un estat individual per determinar 

les necessitats del Comú. Com a resultat de l’adopció de la base de meritació 

modificat per al pressupost, hi ha diferències d’entitat o de temps que requereixen 

una conciliació entre la comptabilitat pressupostària i la comptabilitat financera. 

L’execució del pressupost de l’exercici 2021 inclou el pressupost aprovat pel ple del 

Comú, els crèdits de compromisos contrets durant l’exercici anterior corresponents a 

despeses que es van posposar per a l’exercici següent i les modificacions 

pressupostàries que preveuen els articles 71 a 77 de la Llei 10/2003, del 27 de juny, 

de les finances comunals i les modificacions previstes a l’ordinació del pressupost 

econòmic del Comú per l’exercici 2021. 
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A les notes dels estats pressupostaris anuals (liquidació pressupostària) s’inclouen 

comentaris explicatius; primer, les raons pel creixement o decreixement del 

pressupost, seguides per detalls de les desviacions de cada capítol d’ingrés o 

despesa. 

r) ASPECTES CRÍTICS DE LA VALORACIÓ I ESTIMACIÓ DE LA INCERTESA 

La preparació dels estats financers del Comú en conformitat amb les NICSP 

requereix que els gestors realitzin judicis, estimacions i assumpcions que afecten els 

imports presentats d’ingressos, despeses, actius i passius, i el desglossament de 

passius contingents, al tancament de l’exercici. Tot i això, la incertesa d’aquestes 

estimacions i assumpcions podria provocar que els resultats requereixin 

ajustaments materials a l’import en llibres dels actius o passius afectats en períodes 

futurs. 

JUDICIS 

En el procés d’aplicació de les polítiques comptables del Comú, s’han realitzat 

judicis, que tenen efectes significatius en els imports reflectits als estats financers. 

- Contractes d’arrendament operatiu – Grup com a arrendador 

El Comú participa en contractes d’arrendament d’algunes de les seves propietats. El 

Comú ha determinat, basat en una avaluació dels termes i condicions dels 

arrendaments, (com ara que el període d’arrendament que no constitueixi una 

substancial porció de la vida econòmica de la propietat comercial) que manté tots 

els riscos i beneficis significatius inherents a la possessió de les propietats i comptes 

corresponents als contractes com a arrendaments operatius. 

- Estimacions i assumpcions 

Les assumpcions clau sobre el futur i altres fonts d’estimació de la incertesa a la 

data de tancament, que tenen un risc significatiu de provocar ajustaments materials 

als imports en llibres dels actius i passius en el pròxim exercici, es descriuen a sota.  

El Comú basa les seves assumpcions i estimacions en paràmetres disponibles a la 

data de preparació dels estats financers. Tot i això, circumstàncies existents i 

assumpcions sobre esdeveniments futurs podrien canviar degut a canvis en el 

mercat o circumstàncies que es troben fora del control del Comú. Aquests canvis es 

reflecteixen en les assumpcions quan succeeixen. 

- Vides útils i valors residuals 
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Les vides útils i els valors residuals dels actius s’avaluen utilitzant els següents 

indicadors per obtenir el potencial d’ús futur i el valor de disposició: 

- La condició de l’actiu basat en l’avaluació d’experts que treballen per al Comú. 

- La natura de l’actiu, la seva susceptibilitat i adaptabilitat a canvis en la 

tecnologia i els processos. 

- La natura dels processos en que s’utilitza l’actiu. 

- Disponibilitat de fons per reemplaçar l’actiu. 

- Canvis en el mercat en relació a l’actiu. 

- Deteriorament d’actius no financers – actius generadors d’efectiu 

Els imports recuperables de les unitats generadores d’efectiu i els actius individuals 

es determinen basant-se en el major entre el càlcul del valor en ús i el valor 

raonable menys costos de venda. Aquests càlculs requereixen la utilització 

d’estimacions i assumpcions. És raonablement possible que aquestes assumpcions 

canviïn, i això tindria un impacte en les estimacions realitzades i requeririen un 

ajustament material en el valor en llibres de l’immobilitzat material. 

El Comú revisa i testeja el valor en llibres dels actius quan successos o canvis en 

les circumstàncies suggereixen que el valor en llibres pot no ser recuperable. Els 

actius generadors d’efectiu s’agrupen al mínim nivell pel qual fluxos d’efectiu 

identificables són independents de fluxos d’efectiu d’altres actius i passius. Si 

existeixen indicadors d’un possible deteriorament, es preparen estimacions dels 

fluxos d’efectiu futurs esperats per a cada grup d’actius. Els fluxos d’efectiu futurs 

esperats utilitzats per determinar el valor en ús dels immobilitzats materials són 

incerts per naturalesa i podrien canviar de forma material al llarg del temps. 

- Deteriorament d’actius financers - actius no generadors d’efectiu 

El Comú revisa i testeja el valor en llibre dels actius no generadors d’efectiu quan 

successos o canvis en les circumstàncies suggereixen que hi pot haver una 

reducció en el potencial de servei futur que es pot esperar de forma raonable que es 

derivi de l’actiu. Quan existeixen indicadors d’aquest possible  deteriorament, el 

Comú realitza  tests de  deteriorament, que requereixen la determinació del valor 

raonable de l’actiu i l’import del servei recuperable. L’estimació d’aquests imports 

per al càlcul requereix estimacions i assumpcions. Qualsevol canvi posterior en els 

factors que suporten aquestes estimacions i assumpcions pot tenir un impacte en 
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l’import en llibres de l’actiu. 

- Estimació del valor raonable - instruments financers 

Quan el valor raonable dels actius i passius financeres registrat a l’estat de posició 

financera no es poden derivar de mercats actius, el valor raonable es determina 

utilitzant tècniques de valoració que inclouen el model de fluxos d’efectiu 

descomptats. Els inputs d’aquests models s’obtenen, quan és possible, de mercats 

observables, però si no és possible, es requereix judici per establir el valor raonable. 

Els judicis inclouen la consideració d’inputs com el risc de liquiditat, el risc de crèdit i 

la volatilitat. Canvis en les assumpcions sobre aquests factors podrien afectar el 

valor raonable dels instruments financers. 

PROVISIONS 

Les provisions sorgeixen i els administradors les determinen basant-se en la 

informació disponible.  

Les provisions es mesuren  amb la millor estimació  dels administradors de la 

despesa necessària per cancel·lar l’obligació a la data de tancament, i es 

descompten al valor actual quan l’efecte és material. 

S’utilitzen assumpcions per tal de determinar la provisió per rehabilitació dels 

abocadors. Les àrees dels abocadors es rehabiliten durant anys i es realitza 

l’assumpció de que aquestes àrees es mantenen a mida igual per un número 

d’anys. 

Es realitzen provisions per determinar el cost estimat en que s’haurà d’incórrer 

en les obligacions mediambientals a llarg termini, que comprenen despeses en 

el control de la contaminació i el tancament dels al final de la vida estimada de 

l’abocador. La provisió es basa en el judici i assessorament d’enginyers qualificats. 

Les estimacions es descompten a un tipus de descompte abans d’impostos que 

reflecteix l’avaluació actual del mercat del valor del diner. 

L’increment en la provisió de rehabilitació pel pas del temps es reconeix com una 

despesa financera a l’estat de rendiment financer. 

El cost dels programes per prevenir i controlar la contaminació i rehabilitar el medi 

ambient es reconeixen com una despesa quan s’incorren. 

- Préstecs, comptes a cobrar i inversions al cost amortitzat 

El Comú avalua els préstecs i comptes a cobrar (incloent comptes a cobrar de 
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clients) i les inversions registrades al cost amortitzat al tancament de l’exercici. A 

l’hora de determinar si s’hauria de reconèixer una pèrdua per deteriorament al 

superàvit o dèficit de l’exercici, el Comú avalua els indicadors presents en el mercat 

per determinar si aquests indicadors suggereixen un deteriorament en els préstecs, 

comptes a cobrar i inversions registrades al cost amortitzat. 

Si no s’identifiquen deterioraments específics, es realitza un anàlisi del 

deteriorament dels préstecs, comptes a cobrar i inversions registrades al cost 

amortitzat en base a una cartera d’actius financers, basant-se en ràtios històriques 

ajustades per les condicions i altres indicadors econòmics, tant nacionals com 

dels sectors específics, presents a la data de tancament que estan relacionades 

amb les desviacions de la cartera d’actius. 

s) IMPOST SOBRE LA VENDA (IMPOST GENERAL INDIRECTE) 

Despeses i actius es reconeixen nets de l’impost sobre la venda i es realitza la 

corresponent liquidació de l’impost segons legislació vigent, excepte: 

- Quan s’incorre en un impost sobre la venda en una compra de actius o serveis i no 

és recuperable de les autoritats tributàries. Llavors, l’impost sobre la venda es 

reconeix com una part del cost d’adquisició de l’actiu o de la despesa, com sigui 

d’aplicació. 

- Quan els comptes a cobrar i a pagar s’indiquen amb l’import sobre vendes inclòs. 

L’import net d’impost de vendes recuperable de, o pagable a l’autoritat tributària 

s’inclou com a part de comptes a cobrar o a pagar en els estats financers. 

t) IMPOST SOBRE LA RENDA DELS NO RESIDENTS 

Les despeses es reconeixen brutes de l’impost sobre la renda dels no residents, 

realitzant la retenció pertinent al compte de creditor i la corresponent liquidació de 

l’impost segons legislació vigent. 

XIV NOTES DE L’ESTAT DE SITUACIÓ FINANCERA I DE L’ESTAT DE RENDIMENT 

FINANCER 

XIV.1 EFECTIU I EQUIVALENTS D’EFECTIU  

L’efectiu i equivalents d’efectiu a 31 de desembre de l’exercici 2021 i 2020 es detalla 

en la següent taula: 
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L’epígraf de “Caixa” per import de 112.199,28 euros està format per l’import que 

presentaven les caixes de l’administració comunal a 31 de desembre de 2021 

(apuntar que inclou la recaptació d’aparcaments). 

L’epígraf de “Banc” per import de 22.820.125,67€ euros correspon als saldos en 

comptes corrents que el Comú manté amb diverses entitats bancàries a 31 de 

desembre de 2021. 

L’epígraf d’ “Efectiu pendent de pagament” per import de (-42.302,45) euros 

correspon a moviments bancaris pendents d’aplicar en concepte, formalitzacions de 

pagament pendents d’aplicar als comptes corrents relatius a subministraments i 

altres creditors. Està en comptes de grup 55. 

XIV.2 ACTIUS FINANCERS (NICSP 29) 

XIV.2.1 ACTIUS FINANCERS CORRENTS 

El Comú d’Escaldes Engordany no disposa d’instruments mantinguts fins a 

venciment ni a curt termini. És a dir no disposa de valors de deute ni interessos a 

tancament d’exercici 2021. 

El Comú tampoc disposa de préstecs i comptes a cobrar a curt termini, ni 

Instruments financers a valor raonable ni d’altres instruments financers a curt 

termini. 

 

Efectiu i equivalents 31/12/2021 01/01/2021

Corrent 

Caixa 112.199,28 66.212,90

Banc 22.820.125,67 20.957.370,74

Andbank 5.424.311,93 2.589.511,40

Vallbanc 1.531.600,46 906.407,11

Crèdit Andorrà 7.899.409,72 14.748.035,26

Crèdit Andorrà Ciber Tarjeta 19,62

Banca Mora 4.950.022,63 1.422.839,79

Banc de Sabadell d´Andorra 2.699.353,54 1.059.074,05

Banc de Sabadell d´Andorra (avals) 315.407,77 231.503,13

Efectiu pendent de pagament (42.302,45) (77.339,49)

Dipòsits a cur termini (Bancs) 0,00 0,00

Total 22.890.022,50 20.946.244,15
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XIV.2.2 ACTIUS FINANCERS NO CORRENTS: 

El Comú d’Escaldes Engordany no disposa d’instruments mantinguts fins a venciment ni a llarg termini. 

Els actius financers no corrents a 31 de desembre de l’exercici 2021 i 2020 es detallen en les següents taules: 

El Comú disposa de les participacions següents que estan valorades a cost d’adquisició, a la data de l’exercici no es consideren possibles 

evidències pel seu deteriorament, tenint en compte que representa un any de transició en NICPS. No s’ha practicat la correcció valorativa 

d’aquests actius al tancament de l’exercici, atès que el valor de la inversió financera no supera el valor dels fons propis en la part proporcional 

que li correspon segons el percentatge de participació. La composició de les participacions i els imports són els següents: 

 

 

 

 

Saldo a 01-01-2021 Altes Baixes Traspassos Regularització de 
divisa

Saldo a 31-12-2021

Valors representatius de deute a llarg termini d'entitats del grup, multigrup i associades disponibles per a la vend 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Interessos a llarg termini d'inversions financeres en entitats del grup, multigrup i associades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inversions financeres a llarg termini en instruments de patrimoni. 8.103.490,11 0,00 0,00 0,00 0,00 8.103.490,11

Valors representatius de deute a llarg termini disponibles per a la venda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Interessos a llarg termini de valors representatius de deute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Deteriorament de valor de valors representatius de deute a llarg termini d’entitats delgrup, multigrup i associades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Deteriorament de valor de participacions en els actius nets/patrimoni a llarg termini 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Deteriorament de valor de valors representatius de deute a llarg termini 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Instruments financers disponibles per a la venda
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Pel que fa a préstecs i comptes a cobrar a llarg termini el Comú disposa de crèdits a llarg termini i dipòsits a llarg termini: 

 

Dins de crèdits a llarg termini consta el valor dels crèdits a SEMTEE de l’addenda signada el 24 de desembre del 2019 es signa, amb 

SEMTEE S.A., pactant la pròrroga de sis contractes vigents. Aquesta pròrroga és des de l’any 2042 fins a l’any 2062.  

Dels sis contractes que es prorroguen en l’addenda, quatre van ser pagats a l’avança, i ara generen un compromís de pagament anticipat a 

l’any 2042 per part de la SEMTEE S.A. Aquests contractes són: 

- el contracte de cessió de domini útil de les plantes 1, 2 i 3 de la torre de Caldea (any 1999)  

- el contracte de cessió de domini útil de l’aparcament planta -1 (any 2003) 

- el contracte de concessió en règim d’ocupació privativa d’un bé de domini públic, terreny Parc de la Mola -INUU- (any 2005) 

- el contracte d’arrendament de locals no afectats, locals 1 i 2, també coneguts com locals de connexió (any 2006) 

 

Saldo a 01-01-2021 Altes Baixes Traspassos Regularització de 
divisa

Saldo a 31-12-2021

Crèdits a llarg termini a entitats del grup, multigrup i associades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Interessos a llarg termini d'inversions financeres en entitats del grup, multigrup i associades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fiances constituïdes a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dipòsits constituïts a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crèdits a llarg termini 11.769.511,00 388.393,84 0,00 0,00 0,00 12.157.904,84

Crèdits a llarg termini al personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Interessos a llarg termini de crèdits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fiances constituïdes a llarg termini 14.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.600,00

Dipòsits constituïts a llarg termini 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Deteriorament de valors de crèdits a llarg termini a entitats del grup, multigrup i associades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Deteriorament de valor de crèdits a llarg termini 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Préstecs i comptes a cobrar
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Els actius disponibles per la venda es consideren segons la NICSP 28 com un 

“calaix de sastre”. Els crèdits a SEMTEE derivats de la signatura de l’addenda. Es 

consideren partides a cobrar a llarg termini reconegudes pel valor de transacció, 

segons càlcul de l’addenda i aplicant taxa de descompte indicada en dita addenda. 

L'import donat a 31 de desembre del 2041 s'ha estimat a partir de fórmules previstes 

en l’addenda d'IPC real del període i d'un IPC de mitjana pels anys futurs (2022 a 

2041 tots dos inclosos). 

L'import a 31 de desembre del 2021 és l'import actualitzat de la pròrroga de les 

concessions. Per l’exercici en curs s’ha donat d’alta l’actualització de valor per 

import de 388.393,84€. 

Aquest import s'anirà revisant/actualitzant al final de cada exercici fins que sigui 

coincident a data de 31 de desembre del 2041 amb l'import a cobrar. 

Les fiances constituïdes a llarg termini corresponen pràcticament a la fiança, de 

14.000 euros, de l’arrendament de l’edifici situat a l’avinguda Carlemany, 20, on es 

troba el Centre d’Art d’Escaldes-Engordany i la nova biblioteca. 

XIV.3 COMPTES A COBRAR  

XIV.3.1 COMPTES A COBRAR DE TRANSACCIONS AMB CONTRAPRESTACIÓ (NICSP 

23) 

La classificació dels comptes a cobrar de transaccions amb contraprestació a 31 de 

desembre de l’exercici 2021 i 2020 es detallen en la següent taula: 

Els comptes a cobrar amb contraprestació es consideren aquells saldos pendents 

de cobrament a tancament d’exercici segons la tipologia dels ingressos explicada en 

l’apartat XIII NORMES DE VALORACIÓ (NICSP 3) epígraf f) Reconeixement 

d’ingressos:  

- Taxes 

- Prestació de serveis 

- Venda de béns 

- Dividends  

- Ingressos d’arrendaments 

 



COMÚ D’ESCALDES-ENGORDANY 
ESTATS PRESSUPOSTARIS I FINANCERS INDIVIDUALS 2021 
 
 

Presentació en NICSP (primer any) – juny 2022   84 /114 
Valors presentats en euros 
 

 

El saldo global dels comptes a cobrar amb contraprestació a tancament de 2021 és 

de 431 milers d’euros, que segueixen en la mateixa línia que a 2020, on hi havia un 

saldo de 460 milers d’euros. Pel que fa a deutors de l’exercici corrent es tanca 

l’exercici amb un saldo de 431 milers d’euros front 370 milers d’euros i uns drets 

anul·lats de (-180) milers d’euros front (-150) milers d’euros. Respecte a 

pressupostos tancats, el saldo de deutors seria de 427 milers d’euros, dels quals 

Comptes a cobrar de transaccions amb contraprestació

31/12/2021 01/01/2021

Deteriorament de valor de crèdits (388.109,02) (344.976,10)

Altres comptes a cobrar 0,00 0,00

Altres inversions f inanceres 0,00 0,00

Operacions de gestió (388.109,02) (344.976,10)

Inversions f inanceres en entitats del grup, multigrup i associades 0,00 0,00

Deutors per drets reconeguts. Pressupost d'ingressos corrent. 431.264,30 385.392,45

Operacions de gestió 431.264,30 385.392,45

Altres comptes a cobrar 0,00 0,00

Inversions f inanceres en entitats del grup, multigrup i associades 0,00 0,00

Altres inversions f inanceres 0,00 0,00

Deutors per drets reconeguts. Pressupostos d'ingressos tancats. 427.413,93 370.359,08

Drets anulꞏlats de pressupost corrent (180.660,50) (150.428,18)

Drets anulꞏlats de pressupost tancats (39.304,91) (25.382,98)

Deutors per operacions comercials. Pressupost corrent. 0,00 0,00

Deutors per operacions comercials. Pressupostos tancats. 0,00 0,00

Devolució d'ingressos 39.873,82 77.293,14

Drets cancelꞏlats en espècie del pressupost corrent (767,00) 0,00

Drets cancelꞏlats en espècie de pressupostos tancats 0,00 0,00

Deutors per ingressos meritats. 24,96 15.607,84

Deutors per servei de recaptació 0,00 0,00

Deutors a curt termini per ajornament i fraccionament 0,00 0,00

Impostos meritats pendents de liquidar 0,00 0,00

Formalització d'ingressos no pressupostaris 0,00 0,00

Deutors per provisions de fons a justificar 0,00 0,00

Deutors per subvencions concedides reintegrables 0,00 0,00

Altres deutors no pressupostaris 0,00 5.475,97

Deutors  per administració de recursos per compte d'altres ens 
públics

0,00 0,00

Pagaments pendents d'aplicació. 141.816,83 127.371,20

Comptes corrents no bancaris (saldo deutor) 0,00 0,00

Provisions de fons per a pagaments a justificar i avançaments de caixa 
fixa

0,00 0,00

Total 431.552,41 460.712,42

Comptes a cobrar
Euros
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s’han aprovisionat (-388) milers d’euros i s’han realitzat drets anul·lats per import de 

(-39) milers d’euros. 

XIV.3.2 COMPTES PER COBRAR DE TRANSACCIONS SENSE CONTRAPRESTACIÓ 

(NICSP 9) 

La classificació dels comptes a cobrar de transaccions sense contraprestació a 31 

de desembre de l’exercici 2021 i 2020 es detallen en la següent taula: 

 

Els comptes a cobrar amb contraprestació es consideren aquells saldos pendents 

de cobrament a tancament d’exercici segons la tipologia dels ingressos explicada en 

l’apartat XIII NORMES DE VALORACIÓ (NICSP 3) epígraf f) Reconeixement 

d’ingressos:  

Comptes a cobrar de transaccions sense contraprestació 

31/12/2021 01/01/2021

Deteriorament de valor de crèdits (745.260,40) (615.650,63)

Altres comptes a cobrar 0,00 0,00

Altres inversions f inanceres 0,00 0,00

Operacions de gestió (745.260,40) (615.650,63)

Inversions f inanceres en entitats del grup, multigrup i associades 0,00 0,00

Deutors per drets reconeguts. Pressupost d'ingressos corrent. 998.718,53 1.843.906,77

Operacions de gestió 998.718,53 1.843.906,77

Altres comptes a cobrar 0,00 0,00

Inversions f inanceres en entitats del grup, multigrup i associades 0,00 0,00

Altres inversions f inanceres 0,00 0,00

Deutors per drets reconeguts. Pressupostos d'ingressos tancats. 745.260,40 615.650,63

Deutors per IGI repercutit 7.544,06 0,00

Tresor públic Deutor 0,00 24.417,27

Tresor públic deutor per IGI 0,00 24.417,27

Tresor públic deutor per altres conceptes 0,00 0,00

Impostos meritats pendents de liquidar 0,00 0,00

Organismes de previsió social, deutors 0,00 0,00

Seguretat social 0,00 0,00

Altres organismes de previsió social deutors 0,00 0,00

Tresor públic IGI suportat 0,00 0,00

Total 1.006.262,59 1.868.324,04

Comptes a cobrar
Euros
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- Impostos, sancions, recàrrecs i interessos 

- Transferència d’altres entitats governamentals o privades 

- Equivalent de cessió obligatòria 

- Altres ingressos sense contraprestació: recuperació de despeses. 

Pel que fa al saldo global de tancament de 2021 de comptes a cobrar sense 

contraprestació és de 1 milió d’euros i presenta una millora respecte a tancament 

2020 que era de 1.8 milions d’euros, degut principalment al ritme de facturació ja 

que a 2021 s’ha recuperat el calendari habitual de facturació i al 2020 es va veure 

modificat com a mesura per pal·liar la crisi generada per la pandèmia del COVID 19. 

A més, el departament de cobrament de deutors ha realitzat un seguiment acurat 

dels procediments administratius de pagament del deute en via voluntària i 

executiva. El saldo deutor de l’exercici en curs a 2021 era de 998 milers d’euros 

respecte a 1.843 milers d’euros de l’exercici 2020. Així mateix el saldo deutor 

d’exercicis tancats a 2021 és de 745 milers d’euros respecte al de 2020 que era de 

615 milers d’euros, ambdós saldos aprovisionats en la seva totalitat. 

A tancament de 2020 hi havia un saldo favorable al Comú respecte les declaracions 

d’IGI de l’exercici 2020, circumstància extraordinària que no es dona en 2021 en 

fase de recuperació de l’activitat de serveis comunal. 

XIV.4 INVENTARIS (NICSP 12) 

El Comú no disposa d’inventaris d’existències comercials, primeres matèries i altres 

aprovisionaments, atès que les compres que realitza per utilització pròpia de 

funcionament intern i manteniments  i/o per la prestació de serveis tenen una vida 

útil de menys d’un any i es consideren material fungible. 
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XIV.5 PROPIETATS D’INVERSIÓ (NICSP 16)  

Les inversions en propietats a 31 de desembre 2021 i 2020 es detallen en la 
següent taula: 

 

S’ha realitzat la reclassificació dels bens d’inversió que constaven a balanç i s’han 

classificat com a bens de propietat, planta i equipament atès que a tancament dels 

comptes s’estava realitzant l’inventari i valoració dels bens immobles del comú. 

XIV.6 PROPIETAT, PLANTA I EQUIPAMENT (NICSP 17)  

La composició de l’epígraf, propietat, planta i equipament per l’exercici 2021 i 2020 

es detalla en la següent taula: 

Durant l’exercici 2021 s’han donat d’alta actius el un valor total de 3.7 milions 

d’euros, les partides més importants són infraestructures en curs, 1 milió d’euros, 

construccions en curs 769 milers d’euros, compra del terreny a la plaça Santa Anna, 

per import de 500 milers d’euros, construccions per 435 milers, infraestructures per 

273 milers d’euros, bens comunals per 233 milers d’euros, elements de transport de 

153 milers d’euros, mobiliari 129 milers d’euros i equipaments informàtics per 91 

milers d’euros, entre altres.  

A data de tancament hi ha bens culturals activats al balanç que s’han anat adquirint 

en els darrers exercicis. Queda pendent de completar en l’inventari per tal 

d’informar-los a la memòria i donar de baixa de balanç els existents. 

També a data de tancament queda pendent revisar els actius per concessionats per 

serveis públics.

01/01/2021

31/12/2020 Ajustaments AJUSTAT Adicions Baixes Trasp. 31/12/2021

Cost

Inversió en terrenys 6.881.070,13 (6.881.070,13) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inversions en construccions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Adapt. terrenys i béns nat. Prop. d’inversió (en curs). 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Construccions en curs. Propietats d’inversió 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Avançaments per a propietats d'inversió (en curs) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 6.881.070,13 (6.881.070,13) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Depreciació Acumulada

Amortització acumulada d’inversions en terrenys 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortització acumulada d’inversions en construccions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Deteriorament

Deteriorament de valor d’inversions en terrenys 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Deteriorament de valor d’inversions en construccions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Valor Net Comptes 6.881.070,13 (6.881.070,13) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NOTA 5 : Propietats d'inversió
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PROPIETAT, PLANTA I EQUIPAMENT (NICSP 17) 

   

31/12/2020 Ajustaments 01/01/2021 Ajustat Adicions Baixes Traspassos 31/12/2021

Valor comptable

Terrenys i béns naturals 20.958.593,67 6.881.070,13 27.839.663,80 500.000,00 0,00 0,00 28.339.663,80

Construccions 78.458.166,60 912.331,63 79.370.498,23 435.700,07 0,00 1.242.376,07 81.048.574,37

Infraestructures 52.398.542,59 (1.955.185,60) 50.443.356,99 273.497,12 0,00 132.245,72 50.849.099,83

Béns del patrimoni històric 2.745.870,63 (2.408.091,46) 337.779,17 0,00 0,00 0,00 337.779,17

Maquinària 3.563.812,03 (2.193.862,94) 1.369.949,09 35.369,80 0,00 112.137,55 1.517.456,44

Utillatge 20.735,82 (20.735,82) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Instal·lacions tècniques 7.363.316,16 0,00 7.363.316,16 14.150,29 0,00 0,00 7.377.466,45

Mobiliari 1.296.834,86 1.951.449,40 3.248.284,26 129.783,24 0,00 (84.532,50) 3.293.535,00

Equips per a processos d’informació 325.200,06 (524,72) 324.675,34 91.046,99 0,00 0,00 415.722,33

Elements de transport 2.194.508,49 0,00 2.194.508,49 153.207,26 (69.403,82) 0,00 2.278.311,93

Béns comunals 0,00 3.536.032,78 3.536.032,78 233.503,08 0,00 (224.275,10) 3.545.260,76

Altre propietat, planta i equipament 1.317.173,10 (1.317.173,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Senyalitzacions diverses 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Adaptació de terrenys i béns naturals. Propietat, planta i equipa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Construccions en curs. Propietat, planta i equipament 1.464.577,82 0,00 1.464.577,82 769.686,60 0,00 (1.242.453,98) 991.810,44

Infraestructures en curs 88.472,90 0,00 88.472,90 1.091.218,62 0,00 64.424,33 1.244.115,85

Béns del patrimoni històric en curs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Maquinària i utillatge en muntatge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions en muntatge 0,00 0,00 0,00 28.957,95 0,00 0,00 28.957,95

Mobiliari en muntatge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Equips per a processos d’informació en muntatge 0,00 81.556,14 81.556,14 1.427,72 0,00 (81.556,14) 1.427,72

Béns comunals en curs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Avançaments altre propietat, planta i equipament 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 172.195.804,73 5.466.866,44 177.662.671,17 3.757.548,74 (69.403,82) (81.634,05) 181.269.182,04

Depreciació Acumulada

Amortització acumulada  inversió i desemvolupament 0,00 59.759.088,12 59.759.088,12 0,00 0,00 0,00 59.759.088,12

Amortització acumulada de terrenys i béns naturals (59.759.088,12) (45.858.669,70) (105.617.757,82) 0,00 0,00 0,00 (105.617.757,82)

Amortització acumulada de construccions 0,00 2.212.239,26 2.212.239,26 (2.545.837,07) 0,00 0,00 (333.597,81)

Amortització acumulada d’infraestructures (19.417.412,03) 0,00 (19.417.412,03) (1.671.247,43) 0,00 0,00 (21.088.659,46)

Amortització acumulada de béns del patrimoni històric 0,00 (1.294.660,22) (1.294.660,22) 0,00 0,00 (1.294.660,22)

Amortització acumulada de maquinària i utillatge 0,00 (5.995.055,89) (5.995.055,89) (31.804,04) 0,00 0,00 (6.026.859,93)

Amortització acumulada d’instal·lacions tècniques i altres instal 0,00 (2.447.469,88) (2.447.469,88) (175.119,53) 0,00 0,00 (2.622.589,41)

Amortització acumulada de mobiliari 0,00 (226.828,39) (226.828,39) (281.558,53) 0,00 0,00 (508.386,92)

Amortització acumulada d’equips per a processos d’informació 0,00 (1.477.841,80) (1.477.841,80) (55.378,53) 0,00 0,00 (1.533.220,33)

Amortització acumulada d’elements de transport 0,00 (3.175.041,67) (3.175.041,67) (180.273,81) 69.403,82 0,00 (3.285.911,66)

Amortització acumulada d’altre propietat, planta i equipament 0,00 0,00 0,00 (147.204,78) 0,00 0,00 (147.204,78)

Total depreciació acumulació (79.176.500,15) 1.495.759,83 (77.680.740,32) (5.088.423,72) 69.403,82 0,00 (82.699.760,22)

Deterirament

Total deteriorament 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Valor Net Comptes 93.019.304,58 6.962.626,27 99.981.930,85 (1.330.874,98) 0,00 (81.634,05) 98.569.421,82
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XIV.1 ACTIUS INTANGIBLES (NICSP 31)  

Els actius intangibles del Comú a 31 de desembre de l’exercici 2021 i 2020 es classifiquen en la següent taula 
 

 
 
A 31 de desembre de 2021, el Comú registra en concepte d’actius intangibles altes per un total de 91 milers d’euros, dels quals 41,1 milers 
d’euros corresponen als projectes presentats de Caldes i 50,1 milers d’euros correspon a aplicacions informàtiques adquirides, com el projecte 
de la plataforma i PDAs de circulació per sancions, mòdul de configuració de pressupostos, llicències activades en el primer any d’ús, entre 
altres.     

NOTA 7: Actius intangibles

01/01/2021

Cost 31/12/2020 Ajustaments AJUSTAT Adicions Baixes Traspassos 31/12/2021

Inversió en desenvolupament 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propietat industrial i intel·lectual 0,00 30.328,41 30.328,41 41.100,00 0,00 0,00 71.428,41

Aplicacions informàtiques 1.700.547,61 (81.556,14) 1.618.991,47 50.120,93 0,00 91.694,74 1.760.807,14

Inversions s/ actius en règim d’arrendament o cedits 0,00 1.495.837,73 1.495.837,73 0,00 0,00 0,00 1.495.837,73

Avançaments per a immobilitzacions intangibles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre immobilitzat intangible 30.328,41 (30.328,41) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 1.730.876,02 1.414.281,59 3.145.157,61 91.220,93 0,00 91.694,74 3.328.073,28

Depreciació Acumulada

Amortització acumulada d’inversió en desenvolupament (1.588.165,94) 1.588.165,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortització acumulada de propietat industrial i intel·lectual 0,00 (30.328,41) (30.328,41) (22,52) 0,00 0,00 (30.350,93)

Amortització acumulada d’aplicacions informàtiques 0,00 (1.557.837,53) (1.557.837,53) (40.101,16) 0,00 0,00 (1.597.938,69)

Amort. ac. d’inversions s/ actius en règim d’arrendament 0,00 (1.495.837,73) (1.495.837,73) 0,00 0,00 0,00 (1.495.837,73)

Amortització acumulada d’altre immobilitzat intangible. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total (1.588.165,94) (1.495.837,73) (3.084.003,67) (40.123,68) 0,00 0,00 (3.124.127,35)

Deteriorament

Deteriorament de valor de propietat industrial i intel·lectual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Deteriorament de valor d’aplicacions informàtiques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Det. valor d’inversions sobre actius en règim d’arrendament 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Deteriorament d’altre immobilitzat intangible 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Valor Net Comptes 142.710,08 (81.556,14) 61.153,94 51.097,25 0,00 91.694,74 203.945,93



COMÚ D’ESCALDES-ENGORDANY 
ESTATS PRESSUPOSTARIS I FINANCERS INDIVIDUALS 2021 
 

Presentació en NICSP (primer any)   90 /110 
Valors presentats en euros 

XIV.2 COMPTES A PAGAR 

XIV.2.1 COMPTES A PAGAR DE TRANSACCIONS AMB CONTRAPRESTACIÓ 

La classificació dels comptes a pagar de transaccions amb contraprestació a 31 de 
desembre de l’exercici 2021 i de gener es detallen en la següent taula: 
 

Comptes per pagar Euros 

31/12/2021 01/01/2021 

      

Cred. per obligacions reconegudes. Pressupost despeses corrent 1.655.440,23  2.783.416,76  

Operacions de gestió 1.397.202,39  2.783.416,76  

Altres comptes per pagar 258.237,84  0,00  
Creditors per obligacions reconegudes. Pressupostos de despeses 
tancades 

42.448,25  30.630,40  

Creditors per operacions comercials. Pressupost corrent 0,00  0,00  

Creditors per operacions comercials. Pressupostos tancats 0,00  0,00  

Creditors per devolució d'ingressos i altres minoracions 6.459,20  8.630,76  

Creditors per operacions pendents d'aplicar al pressupost  0,00  0,00  

Formalització pagaments no pressupostaris 1.529,59  126.587,24  

Creditors per periodificació de despeses pressupostàries 188.554,87  0,00  

Creditors per obligacions reconegudes. Avançaments tresoreria 0,00  0,00  

Creditors per operacions pendents d’aplicar a pressupost 0,00  0,00  

Creditors administració recursos per compte d'altres ens públics 0,00  0,00  

Altres creditors no pressupostaris 235.122,79  126.110,18  

Cobraments pendents d’aplicació 0,00  0,00  

Altres partides pendents d'aplicació 0,00  0,00  

Comptes corrents no bancaris (saldo creditor) 0,00  0,00  

      

Total 2.129.554,93  3.075.375,34  

Es recull el saldo de creditors per obligacions reconegudes a 31 de desembre de 

2021 per un total de 2.1 milions havent-se reduït la xifra respecte l’any anterior 

de 3 milions. Apuntar que a 2020 estaven pendent de pagament el milió d’euros 

del conveni entre Comuns i Govern d’aportacions per a pal·liar els efectes de 

econòmics del COVIS 19.  

Els crèdits contemplats a balanç són en el 90% de l’activitat ordinària del 

pressupost corrent i es liquiden en un termini promig entre 30 dies i 45 dies.  

XIV.2.2 COMPTES A PAGAR DE TRANSACCIONS SENSE CONTRAPRESTACIÓ 

La classificació dels comptes a pagar de transaccions amb contraprestació a 31 de 

desembre de l’exercici 2021 i 1 de gener de 2021 es detallen en la següent taula: 



COMÚ D’ESCALDES-ENGORDANY 
ESTATS PRESSUPOSTARIS I FINANCERS INDIVIDUALS 2021 
 
 

Presentació en NICSP (primer any) – juny 2022   91 /114 
Valors presentats en euros 
 

Comptes per pagar Euros 

31/12/2021 01/01/2021 

      

Creditors per IGI suportat (8.767,06) (10.135,00) 

Tresor públic, creditor per diversos conceptes. (22.304,07) 1.754,43  

Tresor Públic, creditor per IGI (4.337,18) 0,00  

Tresor públic, creditor per retencions practicades (4.735,41) 1.754,43  

Tresor públic, creditor per altres conceptes (13.231,48) 0,00  

Organismes de previsió social, creditors (78.222,60) (72.918,46) 

Seguretat social (78.222,60) (72.918,46) 

Altres organismes de previsió social creditors 0,00  0,00  

Tresor públic IGI repercutit 0,00  0,00  

      

Total  (109.293,73) (81.299,03) 

Els comptes a pagar sense contraprestacions corresponen a crèdits pendents de 

liquidar amb les administracions. La principal diferència respecte a 2020 és que la 

menor activitat per la situació generada per la pandèmia del COVID19 va fer que la 

recaptació d’impostos estatals (IGI, IRNR) fora inferior i el saldo a l’IGI fins i tot va 

ser deutor. 

XIV.3 PASSIUS FINANCERS (NICSP 30) 

XIV.3.1 PASSIUS FINANCERS CORRENTS (NICSP 30) 

La classificació dels passius financers corrents a 31 de desembre de l’exercici 2021 

i 1 de gener de 2021 es detallen en la següent taula: 

Deutes i altres passius financers 
   Euros 

31/12/2021 01/01/2021 

      

Deutes a curt termini amb entitats del grup, multigrup 
i associades  

0,00  0,00  

Deutes a curt termini per préstecs rebuts i altres 
conceptes  

2.869.099,84  3.013.489,28  

  Deutes a curt termini amb entitats de crèdit 2.864.727,91  3.007.621,49  

  Deutes a curt termini 0,00  0,00  

  Deutes a curt termini transformables en subvencions 0,00  0,00  

  Proveïdors d’immobilitzat a curt termini 0,00  0,00  

  Creditors per arrendament financer a curt termini 0,00  0,00  

  Interessos a curt termini de deutes amb entitats de 
crèdit 

4.371,93  5.867,79  

  Interessos a curt termini d’altres deutes 0,00  0,00  

Total deutes corrents 2.869.099,84 3.013.489,28 
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Els saldos corresponen a l’aplicació del curt termini dels préstecs existents amb 

entitats de crèdit quin detall es dóna a continuació. 

XIV.3.2 PASSIUS FINANCERS NO CORRENTS (NICSP 30) 

A continuació es detalla a 31 de desembre de 2021 i 1 de gener de 2021 els deutes i 

altres passius financers corrents 

Passius financers a llarg termini 
 

Euros 

31/12/2021 01/01/2021 

Deutes a llarg termini per préstecs rebuts i altres 
conceptes 

5.440.496,59 8.157.717,98 

Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit 5.440.496,59 8.157.717,98 

Deutes a llarg termini 0,00 0,00 

Deutes a llarg termini transformables en subvencions 0,00 0,00 

Proveïdors d’immobilitzat a llarg termini 0,00 0,00 

Creditors per arrendament financer a llarg termini 0,00 0,00 

Interessos a llarg termini de deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 

Interessos a llarg termini d’altres deutes 0,00 0,00 
Deutes a llarg termini amb entitats del grup, multigrup 
i associades 

0,00 0,00 

Desemborsaments pendents sobre participacions en 
els actius nets/patrimoni a llarg termini. 

0,00 0,00 

Total deutes no corrents 5.440.496,59 8.157.717,98 

Els saldos corresponen a l’aplicació del llarg termini dels préstecs existents amb 

entitats de crèdit quin detall es dona a continuació. 

Detall de l’endeutament del comú a 31 de desembre de l’exercici 2021, únicament 

composat de: 

DEUTES AMB ENTITATS DE CRÈDIT 

Venciment 
Saldo a 

31/12/2021 
  Tipus d'interès 

nominal 
darrera quota   Total 

Llarg 
termini 

Curt termini 

Préstec ANDBANK 244.707,65 122.809,91 121.897,74 0,600% 
Préstec BI B.MORA 1.274.582,49 814.115,34 460.467,15 0,432% 
Préstec CRÈDIT 
ANDORRÀ 

1.995.328,64 1.335.202,87 660.125,77 
0,443% 

Préstec Sindicat 3.918.191,30 2.504.355,32 1.413.835,98 *detall a sota 
Préstec B. 
SABADELL 

872.414,41 664.013,15 208.401,26 
3,000% 

  8.305.224,49 5.440.496,59 2.864.727,90   
*Detall tipus d’interès aplicats en préstec sindicat: 0,50%, 0,457%, 0,455%, 0455%, 0,455%, 

0,457%, 0,457% 
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DETALL DE L’ENDEUTAMENT COMUNAL a 31 de desembre de l’exercici 2021 i 2020 

segons la LLEI DE FINANCES COMUNALS: 

 31/12/2021 31/12/2020 
Total ingressos - mitjana 3 darrers anys 29.183.536,46 27.857.605,96 
Endeutament curt termini 2.864.727,90 3.007.621,49 

Endeutament llarg termini 5.440.496,59 8.157.717,98 

Endeutament total consolidat 8.305.224,50 11.165.339,57 
% sobre o sota el càlcul (Màxim 200 %) 28,46% 40,08% 
Càrrega financera 2.932.666,11 2.936.799,82 
% (màxim 20%) 10,05% 10,54% 

 

L’endeutament total consolidat es redueix de 2020 a 2021 en amortitzar els préstecs 

històrics i en no haver generat nou endeutament. A tancament d’exercici es situa en 

28.46% de la mitjana dels ingressos dels 3 darrers exercicis. 

XIV.4 PROVISIONS (NICSP 19)  

XIV.4.1 PROVISIONS CORRENTS 

El Comú per a l’exercici 2021 no registra provisions corrents: 

 

 

 

 

 

Provisions
Provisió per 

retribucions al 
personal

Provisió per a 
responsabilitat

s

Provisió  per 
desmantellame

nt, retirada o 
rehabilitació de 
l’immobilitzat

Provisió a curt 
termini per a 

devolució 
d’ingressos

Altres 
provisions

Total

Situació a principis del període 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Augment de provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Provisions utilitzades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Canvis en provisions degut a canvis en 
la taxa de descompte i valor del diner

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

Transferit de provisions no corrents 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total a 31 de Desembre de 201X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total a 31 de desembre de 2021
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XIV.5 PROVISIONS NO CORRENTS (NICSP 19)   

Les diferents categories de provisions no corrents del Comú pels exercici 2021 , es 

detallen en la següent taula: 

 

Aquest epígraf recull les provisions per causes judicials efectuades que s’enumeren 

a continuació: 

 

Per l’exercici 2021 hi ha una continuïtat en l’aplicació de les provisions en base a les 

possibilitats de perdre el judici segons criteri professional indicat per jurídica i tenint 

en compte el criteri de prudència, tenint en compte que 2021 és any de transició per 

les NICSP i s’haurà de revisar segons NICSP19 pel que fa a passius contingents. 

XIV.6 BENEFICIS ALS TREBALLADORS, PENSIONS I ALTRES SUBSIDIS (NICSP 25 I 39)  

Les vacances anuals meriten mensualment als treballadors, subjecte a certes 

condicions i limitacions. La provisió és una estimació de la quantitat pertanyent a la 

plantilla al tancament de l’exercici financer. A 31 de desembre de 2021, per 

dificultats en l’aplicació informàtica, no es pot informar de les vacances generades 

pel personal del Comú no realitzades que inclou la despesa de la seguretat social a 

càrrec de l’empresa. 

Provisions
Provisió per 

retribucions al 
personal

Provisió per a 
responsabilitats

Provisió  per 
desmantellament, 

retirada o 
rehabilitació de 

l’immobilitzat

Altres 
provisions

Total

Situació a principis del període 0,00 505.988,19 0,00 0,00 505.988,19

Augment de provisions 0,00 493.649,04 0,00 0,00 493.649,04

Increment a causa de al reversió del 
valor del diner en el temps

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

Provisions utilitzades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Increment degut a l'augment den el cost 
dels inputs

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

(-)Provisió actual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total a 31 de Desembre de 201X 0,00 999.637,23 0,00 0,00 999.637,23

Litigi nº Descripció Import

AD‐0048‐1/2002. Diferencia 25% preu adquisició valor edificació solar 95.817,99

REF: 1000054/2016 Reclamació 1,283,90,68 euros Vidal Guillan 577.755,30

REF: 3100157/2004 Van Tiel ‐ reconducció clavageram 25.000,00

REF: 20000041/2020 Caldamont ‐ reclamació 70% del impost 268.245,36

REF: 20000051/2021 Edifici Co‐princeps 50% talús en risc 22.318,58

REF: 20000060/2021 Montmantell ‐ 30% import reclamat Autobus Engolasters 10.500,00

999.637,23

Total a 31 de desembre de 2021
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XIV.7 COBRAMENTS ANTICIPATS 

La classificació dels cobraments anticipats a 31 de desembre de l’exercici 2021 i 

2020 es detallen a la següent taula: 

Aquest epígraf descriu la natura de la imputació anual a resultats com a 

conseqüència del cobrament avançat per la seva totalitat dels lloguers i concessions 

a la SEMTEE. 

XIV.8 INGRESSOS SENSE CONTRAPRESTACIÓ (NICSP 23)  

        
Ingressos sense contraprestació  2021 2020 

      

Impostos directes  7.412.815,15  9.845.824,41  

Impostos indirectes 1.656.232,37  1.626.616,51  

Equivalent de cessió i compensació per places 
d'aparcament 

1.403.202,26  2.826.207,07  

Sancions 330.622,97  242.833,47  

Recuperació de despeses sense contraprestació 113.031,48  149.943,52  

Transferències, subvencions i donacions (ingressos) 7.555.729,39  8.589.763,14  

      

Total  18.471.633,62  23.281.188,12  

   

 

A continuació es dona detall de la composició dels diferents tipus d’ingressos.  
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XIV.8.1 IMPOSTOS DIRECTES 

La distribució dels ingressos d’impostos directes corresponents a l’exercici 2021 i 

2020, es detalla en la següent taula: 

  Euros 
Impostos directes  2021 2020 

      

Impost tradicional del foc i lloc 252.124,03  253.860,08  

Impost sobre la propietat immobiliària 1.026.363,33  1.025.764,60  

Impost sobre els rendiments arrendataris 2.116.616,15  2.471.281,36  

Impost de radicació d'activitats comercials, empresarials i 
professionals 

2.494.826,86  2.395.252,40  

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 1.522.884,78  3.699.665,97  

Altres impostos  0,00    

Total  7.412.815,15  9.845.824,41  

 

XIV.8.2 IMPOSTOS INDIRECTES 

La distribució dels ingressos d’impostos indirectes corresponents a l’exercici 2021 i 

2020, es detalla en la següent taula: 

   Euros 
Impostos indirectes 2021 2020 

      

Impost sobre transmissions patrimonials (ITP) 1.656.232,37 1.626.616,51 

      

Total 1.656.232,37  1.626.616,51  

 

XIV.8.3 MULTES, SANCIONS I RECÀRRECS 

Els ingressos provinents de les multes, sancions i gravàmens per l’exercici 2021 i 

2020 es detallen en la següent taula: 

Sancions 2021 2020 

      

Circulació 288.650,71 222.069,48 

Higiene 0,00 0,00 

Sancions ordinacions comunals 673,71 0,00 

Sancions recollida residus Medi Ambient 1.812,00 0,00 

Recàrrecs 39.486,55 20.763,99 

Total 330.622,97 242.833,47 
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XIV.8.4 EQUIVALENT ECONÒMIC DE CESSIÓ 

   Euros 
Equivalent de cessió i compensació per places 

d'aparcament 
2021 2020 

      

Rendiments derivats cessió obligatòria de terrenys 1.403.202,26 2.772.657,07 

Compensació places d'aparcaments 0,00 53.550,00 

      

Total 1.403.202,26  2.826.207,07  

XIV.8.5 TRANSFERÈNCIES, SUBVENCIONS I DONACIONS (NICSP 23) 

Els ingressos mitjançant transferències, subvencions i donacions rebudes es 
detallen en la següent taula: 
 

Transferències, subvencions i donacions (ingressos) 2021 2020 

      

Transferències de Govern  per llei de Transferències als 
Comuns 

7.555.729,39  8.589.763,14  

Subvencions per a la cancel·lació de deutes genèrics 0,00  0,00  

Subvencions per a actius corrents i despeses imputades a 
l’exercici. 

0,00  0,00  

Subvencions per a despeses financeres de l’exercici     

Subvencions per al finançament d’operacions financeres 
imputades a l’exercici 

0,00  0,00  

      

Total 7.555.729,39 8.589.763,14 
 

L’import correspon a les transferències de Govern. Les NICSP no fan distinció entre 

transferències de capital i transferències corrents tot i que en la liquidació de 

pressupost es desglossa. 

XIV.8.6 RECUPERACIÓ DE DESPESES SENSE CONTRAPRESTACIÓ (NICSP 23) 

A continuació es detalla dit epígraf: 

Recuperació de despeses sense contraprestació 2021 2020 

Recuperació responsabilitat civil a tercers 58.816,44 121.885,52 

Recuperació despeses 44.785,72 27.392,09 

Recuperació desballestament  0,00 28,71 

Recuperació despeses viatges 0,00 0,00 

Recuperació altres despeses 9.429,32 637,20 

Total 113.031,48 149.943,52 
 



COMÚ D’ESCALDES-ENGORDANY 
ESTATS PRESSUPOSTARIS I FINANCERS INDIVIDUALS 2021 
 
 

Presentació en NICSP (primer any) – juny 2022   98 /114 
Valors presentats en euros 
 

Un dels motius d’aquests ingressos es troba en el recobrament de sinistres de les 

asseguradores per part del Comú.  

XIV.9   INGRESSOS PER TRANSACCIONS AMB CONTRAPRESTACIÓ (NICSP 23)  

Els ingressos per transaccions amb contraprestació pe l’exercici 2021 i 2020, es 

detallen a la següent taula: 

Ingressos per transaccions amb contraprestació 2021 2020 

      

Vendes i ingressos per actius constituïts o adquirits per altres 
entitats 

.258,49  11.466,27  

Preus públics per prestació de serveis o realització d'activitats  4.327.078,96  3.278.338,63  

Transferències, subvencions i donacions (ingressos) 440.632,93  274.199,86  

Taxes, gravàmens i preus públics per serveis públics i domini 
públic 

3.044.598,16  2.883.239,69  

Lloguers i Canons 1.071.646,84  921.826,94  

Altres ingressos 2.392,35  841.601,44  

Total 8.893.607,73  8.210.672,83  

XIV.9.1 TAXES, GRAVÀMENS I PREUS PÚBLICS 

   Euros 
Taxes, gravàmens i preus públics per serveis públics i 

domini públic 
2021 2020 

      

Taxes i preus públics per prestació de serveis públics  1.311.933,66  1.397.120,47  

Taxes i preus públics per utilització privativa o aprofitament 
especial del domini públic 

1.732.664,50  1.486.119,22  

Contribucions especials 0,00  0,00  

Total 3.044.598,16  2.883.239,69  

 

El desglossaments de cada epígraf és el següent: 

TAXES I PREUS PÚBLICS PER PRESTACIÓ DE SERVEIS PÚBLICS  2021 2020 

      

Enllumenat 245.028,64 239.923,19 

Certificats 4.064,00 18.720,00 

Manteniment cementiri 5.609,24 322,46 

Higiene 838.294,13 819.785,73 

Sol·licituds varies 52.696,52 34.377,92 

Revisió i atorgament de llicencies urbanístiques 131.968,44 256.649,26 

Sol·licituds de cadastre 34.272,69 27.341,91 

Total 1.311.933,66 1.397.120,47 
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TAXES I PREUS PÚBLICS PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O 

APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC 
2021 2020 

      

Venedors ambulants 6.009,59 1.051,30 

Lloguer actius comunals 0,00 0,00 

Lloguer d'actius comunals 230.650,37 149.395,15 

Terrasses 55.383,08 47.798,53 

Ús equipaments circulació 6.380,00 0,00 

Lloguer taquilles piscines 84,88 836,88 

Aparcaments verticals - caixa 442.287,67 381.754,11 

Aparcaments verticals - Abonats 869.658,28 799.127,19 

Recaptació piscines 26.301,15 9.882,10 

Recaptació taquilles zones esportives 0,00 0,00 

Guals i zona reservada hotels 95.909,48 96.273,96 

Total 1.732.664,50 1.486.119,22 

XIV.9.2   PRESTACIÓ DE SERVEIS (NICSP 9)  

Els serveis i els seus respectius imports prestats pel Comú durant l’exercici 2021 i 

2020 es detallen en la següent taula: 

   Euros 
Prestació de serveis 2021 2020 

Consum d'aigua termal 467.467,10  394.738,40  
Venda de nínxols 21.084,50  37.018,50  

Lloguer de nínxols 0,00  919,00  

Serveis funeraris 11.266,00  11.402,75  

Lloguer sales de vetlla 27.860,00  0,00  

Sales de vetlla 0,00  0,00  

Parquímetres 169.348,68  144.210,65  

Aparcaments horitzontals - abonats 69.011,48  45.509,16  

Aparcaments horitzontals - caixa 2.208.254,84  1.632.938,23  

Vals descompte aparcament 236,84  700,96  

Targeta AD+ 38.320,00  30.321,20  

Recollida de vidre 862,00  289,00  

Recollida d'envasos 940,00  613,00  

Venda contenidors 3.951,00  4.152,00  

Ocupació via pública 277.921,03  178.614,26  

Obres menors 28.573,68  22.217,77  

Recaptació concerts, festes i actuacions 6.058,00  930,00  

Excursions guies de muntanya i material 115,00  221,50  

Cursets 341.187,41  229.764,82  

Inscripció concursos 3.202,00  0,00  

Escoles esportives 59.036,09  41.993,03  

Classes particulars 7.511,25  1.408,00  
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Abonats activitats 34.630,32  88.911,21  

Fotocòpies 940,80  710,80  

Fitness 773,75  9.482,09  

Altres ingressos 3.082,00  0,00  

Abonats escoles bressol 362.075,96  241.593,38  

Recaptació bar 64.771,64  62.623,33  

Recaptació museus 497,30  282,24  

Recaptació museus Espai Caldes 64,00  0,00  

Rètols i tanques publicitàries 103.540,09  84.153,55  

Indicadors turístics 12.287,70  12.619,80  

Mobilització agents Circulació 2.208,50  0,00  

Total 4.327.078,96  3.278.338,63  

 
 

XIV.9.3 TRANSFERÈNCIES, SUBVENCIONS I DONACIONS  

Adjuntem del  Comú per l’exercici 2021 i 2020 on es detallen la següent taula: 

 

Transferències, subvencions i donacions (ingressos) 2021 2020 

      

Transferències Govern per taxa de tinença de vehicles 424.607,93  268.458,23  

Col·laboració d'empreses privades 16.025,00 5.741,63 

      

Total 440.632,93 274.199,86 

XIV.9.4  ALTRES INGRESSOS (NICSP 9) 

La composició de l’epígraf d’altres ingressos per l’exercici 2021 i 2020 es detalla en 

la següent taula: 

Altres ingressos 2021 2020 

Beneficis procedents de propietat, planta i equipament 2.392,35 95,69 

Ingressos excepcionals 0,00 337,62 

Ingressos i beneficis d'exercicis anteriors 0,00 1.535,22 

Excessos i aplicacions de provisions i de pèrdues per 
deteriorament  

0,00 839.632,91 

Total 2.392,35 841.601,44 

En aquest epígraf únicament es deixen els ingressos extraordinaris de l’exercici que 

són poc significatius a 2021. Al 2020 es va realitat la provisió per insolvències de 

crèdit i es va tirar enrere la provisió e l’exercici anterior, que son els 841 milers. Al 

2021 s’ha realitzat per l’import net contra despeses. 
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XIV.9.5 INGRESSOS D’ARRENDAMENTS D’INSTALꞏLACIONS I EQUIPAMENT 

(NICSP9)  

 

Lloguers i Canons 2021 2020 

Locals Caldea 
24.437,16 15.557,58 

Despatxos torre Caldea 16.335,42 43.656,88 

Espais edifici Fiter i Rossell 8.175,60 5.204,88 

Lloguer Terreny SEMTEE 264.205,08 168.638,88 

Cànons 264.506,70 194.781,89 

Traspàs a resultats d'ingressos de lloguer ja cobrats de 
SEMTEE, Teulades, Gespa, etc. 

493.986,88  493.986,83  

Total 1.071.646,84 921.826,94 

La variació pel 2021 està produïda per que durant el 2020 per l’aplicació de les lleis 

òmnibus per pal·liar els efectes de la crisi econòmica derivada de la pandèmia del 

COVID. 

XIV.9.6 GUANYS PROCEDENTS DE LA VENDA D’ACTIUS 

Els guanys procedents de la venda d’actius del Comú per l’exercici 2021 i 2020 es 

detalla a continuació i són relatius a represes de vehicles: 

2020 
Moto KYMKO F-2604 
2021 
Cotxe FIAT Panda G5189 
Furgoneta Relautl Kangoo H6745 
Pick up Nissan  Pick-up 4x4 F9433 
Moto quad Polaris VE2086 

XIV.9.7 GUANYS NO REALITZATS EN EL VALOR RAONABLE DE LES INVERSIONS 

(NICSP 30) 

A data 31 de desembre de 2021 el Comú no registra cap guany no realitzat en valor 

raonable de les inversions financeres. 
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XIV.10 DESPESES DE PERSONAL 

El saldo dels comptes “Despeses de personal” de l’exercici 2021 i 2020 presenten la 

següent composició: 

 

Despeses de personal 
Euros 

2021 2020 

      

Sous i salaris (8.401.466,46) (7.739.016,62) 

Seguretat Social (1.320.585,85) (1.221.909,06) 

Indemnitzacions (135.298,16) (124.863,84) 

Retribucions a llarg termini mitjançant sistemes 
d’aportació definida 

0,00  0,00  

Retribucions a llarg termini mitjançant sistemes de 
prestació definida 

(36.562,40) 0,00  

Altres despeses de personal 0,00  (14.310,09) 

      

Total (9.893.912,87) (9.100.099,61) 

A continuació es presenta el desglossament dels conceptes anteriors: 

Despeses de personal 
Euros 

2021 2020 

        

Sous i Salaris  (8.536.764,62) (7.863.880,46) 

Indemnitat de funcions (305.384,20) (291.920,00) 

Sous Personals Contractual (7.148.575,09) (6.672.484,18) 

Sous Personals Eventual (818.893,86) (650.529,63) 

Contractes Administratius (263.911,47) (248.946,65) 

      

Seguretat Social  (1.320.585,85) (1.221.909,06) 

Quotes Seguretat Social Indemnitat de Funcions (46.005,41) (43.982,06) 

Quotes Seguretat Social pers. Contractual (1.108.602,78) (1.038.454,85) 

Quotes Seguretat Social pers eventual (125.071,29) (100.799,32) 

Quotes Seguretat Social Contractes Administratius (40.906,37) (38.672,83) 

      

Altres despeses de personal  (36.562,40) (14.310,09) 

Formació i perfeccionament del personal (11.989,68) (14.310,09) 

Altres despeses socials ( Primes d'assegurances) (24.572,72) 0,00  

      

Total (9.893.912,87) (9.100.099,61) 

A 31 de desembre de 2021 el Comú presenta una plantilla de 12 consellers, 6 

relacions especials, 282 persones fixes en promig i 268 en valor absolut. 
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XIV.11 SUBVENCIONS I ALTRES PAGAMENTS PER TRANSFERÈNCIES 

Els ajusts i subvencions que presta el Comú de l’exercici  2021 i 2020 es detallen en 

la següent taula: 

Subvencions i altres pagaments per 
transferències 

Euros 
2021 2020 

      

Organismes Autònoms Administratius (167.770,91) (1.064.612,92) 

Fons de compensació (123.374,05) (20.334,63) 

Conveni Govern (44.396,86) (1.044.278,29) 

      

A famílies e institucions sense finalitat de lucre (1.435.005,61) (859.781,62) 

Bonificacions (675.888,71) (421.395,41) 

A entitats esportives (147.896,54) (110.125,11) 

A entitats culturals (54.000,00) (50.500,00) 

A la UPTEE (168.144,92) (118.473,96) 

A altres entitats (389.075,44) (159.287,14) 

      

Total (1.602.776,52) (1.924.394,54) 

XIV.12 ALTRES DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA 

El saldo dels comptes “Altres despeses de gestió ordinària” de l’exercici 2021 i 2020 

presenten la següent composició: 

Altres despeses de gestió ordinària 
Euros 

2021 2020 

Despeses de recerca i desenvolupament  0,00  0,00  

Arrendaments i cànons. (1.991.192,61) (1.663.903,89) 

Reparacions i conservació. (797.411,92) (831.798,29) 

Serveis de professionals independents (361.980,76) (279.118,68) 

Transports (38.976,90) (60.128,52) 

Primes d’assegurances (117.830,89) (122.433,30) 

Serveis bancaris i similars. 0,00  0,00  

Publicitat, propaganda i relacions públiques (629.733,49) (413.864,89) 

Subministraments (1.202.858,79) (1.008.056,28) 

                   Energia elèctrica (466.909,60) (444.238,50) 

                   Carburants (293.212,40) (219.221,08) 

                   Vestuari (100.933,71) (76.291,13) 

                   Productes alimentaris (121.996,74) (82.489,14) 

                  Altres subministraments (219.806,34) (185.816,43) 

Altres Serveis (1.457.562,43) (1.181.277,95) 

       Material d’oficina ordinari no inventariable (25.774,90) (19.602,52) 

       Premsa, revistes, llibres i altres publicacions (4.995,73) (3.583,07) 
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      Tractament de residus i reciclatge (814.529,41) (831.109,27) 

      Seguretat. (79.058,88) (79.130,32) 

      Dietes 0,00  0,00  

      Locomoció (218.272,05) (292,65) 

     Trasllats 0,00  0,00  

     Comunicacions telefòniques (118.984,96) (111.876,72) 

     Altres  (195.946,50) (135.683,40) 

Tributs i impostos 0,00  0,00  

Total (6.597.547,79) (5.560.581,80) 
 

Detall de reparacions i manteniment Euros   
  2021 2020 

       

Reparació i conservació maq. Instal. i equip (405.024,45) (398.531,59) 

Reparació Bens destinats ús públic (121.512,96) (224.848,31) 

Rep. i conservació d'equipaments informàtics (95.375,61) (71.620,06) 

Rep. i conservació de material de transport (70.228,28) (60.135,48) 

Altres reparacions de l’immobilitzat material (105.270,62) (76.662,85) 

      

Total (797.411,92) (831.798,29) 
 
L’activitat al 2021 es va reprendre després del 2020, un any d’afectació de l’activitat 

a tot el principat, inclòs l’activitat comunal. 

El global de la partida ha tingut un increment d‘un 18,64 %. La principal variació la 

tenim en els arrendaments. La variació pel 2021 està produïda per que durant el 

2020 per l’aplicació de les lleis òmnibus per pal·liar els efectes de la crisi econòmica 

derivada de la pandèmia del COVID. 

XIV.13 PARTS VINCULADES (NICSP 20) 

El Comú participa en les següents societats, totes elles governades pel seu 

corresponent Consell d’Administració, però no disposa del control de les societats 

segons requeriments legals i financers, per tant s’informa que de les operacions 

amb aquestes societats per l’exercici en curs són únicament transaccions de 

mercat. 

- Societat d’Economia Mixta del Centre Termolúdic d’Escaldes-Engordany 

(SEMTEE, S.A.) 25% 

- Companyia d’Aigües Potables d’Escaldes-Engordany (CAPEE, S.A.)  6,20% 

- CAMPRABASSA, S.A. <0,1% 
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XIV.14 CONCESSIÓ DE SERVEIS  

En el cas que l’entitat tingui serveis concedits serveis a empreses o entitats. 

S’especifica el tipus d’acord al que han arribat l’entitat i l’empresa que opti a la 

concessió (durada, condiciona de renovació de l’acord, què aporta cadascuna de les 

parts, retribució...). Es detalla a través de la taula següent la concessió d0actius i 

passius reconeguts a data d’informe: 

Atès a que els bens d’inventari planta i equipament es troben en procés de revisió a 

tancament de la memòria i que el Comú té pendent d’aplicar la NICSP 17, cas de 

ser necessari, no es detallen les possibles concessions de serveis en 2021. 

XIV.15 FETS POSTERIORS AL TANCAMENT (NICSP 18)  

Des del 31 de desembre de 2021 fins a la formulació d’aquests estats financers no 

s’ha produït cap fet significatiu que pugui alterar la imatge fidel de l’entitat que es 

reflecteix en aquests estats financers ni que pugui afectar l’aplicació de les Normes 

Internacionals de comptabilitat del Sector Públic (NICSP). 
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HONORABLE COMÚ D’ESCALDES-ENGORDANY 

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA A 31/12/2021 : MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES 

 

 

 

 

  

Crèdits

Capítol  Extraordinaris Augments Disminucions
DESPESES
1  DESPESES PERSONAL 10.855.564,48   2.960,00         -                  -                  -                  304.103,48     294.103,48 -    10.868.524,48  
2  CONSUMS DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS 8.491.014,05     173.695,15     -                  -                  -                  452.464,36     452.464,36 -    8.664.709,20    
3  DESPESES FINANCERES 186.788,23        -                  -                  -                  -                  -                  -                  186.788,23       
4  TRANSFERÈNCIES CORRENTS 2.704.035,38     48.820,00       20.000,00       -                  -                  378.970,09     388.970,09 -    2.762.855,38    
6  INVERSIONS REALS 8.835.528,14     2.115.636,98  1.135.868,46  1.063.411,23  953.707,65 -    -                  -                  12.196.737,16  
9  PASSIUS FINANCERS 3.183.520,41     -                  -                  -                  -                  -                  -                  3.183.520,41    

Total Pressupost de Despeses 34.256.450,69    2.341.112,13   -                  1.155.868,46   1.063.411,23   953.707,65 -    1.135.537,93   1.135.537,93 -  37.863.134,86  

INGRESSOS
1  IMPOSTOS DIRECTES 6.899.141,80     -                  -                  6.899.141,80    
2  IMPOSTOS INDIRECTES 708.333,33        -                  -                  708.333,33       
3  TAXES I ALTRES INGRESSOS 6.895.700,39     -                  -                  6.895.700,39    
4  TRANSFERÈNCIES CORRENTS 7.232.166,49     -                  -                  7.232.166,49    
5  INGRESSOS PATRIMONIALS 536.520,78        -                  -                  536.520,78       
7  TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 773.078,68        -                  -                  773.078,68       
8  ROMANENT TRESORERIA 6.711.509,22     2.341.112,13  -                  1.265.572,04  -                  10.318.193,39  
9  PASSIUS FINANCERS 4.500.000,00     -                  -                  4.500.000,00    

Total Pressupost d'Ingressos 34.256.450,69    2.341.112,13   -                  1.265.572,04   -                  -                  -                  37.863.134,86  

Total Pressupost
Minoració de 

Crèdits
Import 

Pressupostat
Reconducció 
Pressupost

Ampliacions i 
Baixes 

Suplements 
de Crèdit

Transferències de crèdit
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HONORABLE COMÚ D’ESCALDES-ENGORDANY 

LIQUIDACIÓ ECONÒMICA DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI ANUAL FINALITZAT EL 31.12.2021  

  

DESPESES

1  DESPESES PERSONAL 10.868.524,48       9.896.132,87     9.896.132,87      9.893.912,87           9.892.868,87     974.611,61          91,05% 91,05% 91,03%

2  CONSUMS DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS 8.664.709,20         7.102.805,70     6.908.383,33      6.616.309,27           6.002.506,95     2.048.399,93       81,97% 79,73% 76,36%

3  DESPESES FINANCERES 186.788,23            96.300,49          96.300,49           96.300,49                92.706,75          90.487,74            51,56% 51,56% 51,56%

4  TRANSFERÈNCIES CORRENTS 2.762.855,38         1.651.315,15     1.651.315,15      1.599.876,50           1.408.757,22     1.162.978,88       59,77% 59,77% 57,91%

6  INVERSIONS REALS 12.196.737,16       9.083.203,02     8.314.873,50      3.858.908,27           3.271.265,22     8.337.828,89       74,47% 68,17% 31,64%

9  PASSIUS FINANCERS 3.183.520,41         2.860.114,92     2.860.114,92      2.860.114,92           2.601.877,08     323.405,49          89,84% 89,84% 89,84%

Total Pressupost de Despeses 37.863.134,86      30.689.872,15  29.727.120,26   24.925.422,32        23.269.982,09  12.937.712,54    81,05% 78,51% 65,83%

INGRESSOS

1  IMPOSTOS DIRECTES 6.899.141,80         7.412.647,15           7.252.561,63     513.505,35 -         107,44%

2  IMPOSTOS INDIRECTES 708.333,33            1.656.232,37           1.024.594,04     947.899,04 -         233,82%

3  TAXES I ALTRES INGRESSOS 6.895.700,39         9.223.021,76           8.895.028,13     2.327.321,37 -      133,75%

4  TRANSFERÈNCIES CORRENTS 7.232.166,49         4.735.514,53           4.735.514,53     2.496.651,96       65,48%

5  INGRESSOS PATRIMONIALS 536.520,78            577.659,96              408.948,29        41.139,18 -           107,67%

6  ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 2.392,35                  2.392,35            2.392,35 -             

7  TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 773.078,68            3.260.847,79           3.260.847,79     2.487.769,11 -      421,80%

8  ROMANENT TRESORERIA 10.318.193,39       -                            -                      10.318.193,39     0,00%

9  PASSIUS FINANCERS 4.500.000,00         -                            -                      4.500.000,00       0,00%

Total Pressupost d'Ingressos 37.863.134,86      26.868.315,91        25.579.886,76  10.994.818,95    70,96%

RESULTAT -                     1.942.893,59          

Capítol Total Pressupost

Capítol Total Pressupost Autoritzat Compromés Liquidat Pagament Saldo Pendent 
de liquidar

Dret reconegut % DR

% A % C % L

Ingrés Saldo Pendent
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HONORABLE COMÚ D’ESCALDES-ENGORDANY 

LIQUIDACIÓ ECONÒMICA DEL PRESSUPOST DE DESPESES 2021  

 

 

 

 

  

DESPESES

1  DESPESES PERSONAL 10.868.524,48       9.896.132,87     9.896.132,87      9.893.912,87           9.892.868,87     974.611,61          91,05% 91,05% 91,03%

2  CONSUMS DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS 8.664.709,20         7.102.805,70     6.908.383,33      6.616.309,27           6.002.506,95     2.048.399,93       81,97% 79,73% 76,36%

3  DESPESES FINANCERES 186.788,23            96.300,49          96.300,49           96.300,49                92.706,75          90.487,74            51,56% 51,56% 51,56%

4  TRANSFERÈNCIES CORRENTS 2.762.855,38         1.651.315,15     1.651.315,15      1.599.876,50           1.408.757,22     1.162.978,88       59,77% 59,77% 57,91%

6  INVERSIONS REALS 12.196.737,16       9.083.203,02     8.314.873,50      3.858.908,27           3.271.265,22     8.337.828,89       74,47% 68,17% 31,64%

9  PASSIUS FINANCERS 3.183.520,41         2.860.114,92     2.860.114,92      2.860.114,92           2.601.877,08     323.405,49          89,84% 89,84% 89,84%

Total Pressupost de Despeses 37.863.134,86      30.689.872,15  29.727.120,26   24.925.422,32        23.269.982,09  12.937.712,54    81,05% 78,51% 65,83%

Capítol Total Pressupost Autoritzat Compromés Liquidat Pagament Saldo Pendent 
de liquidar

% A % C % L
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HONORABLE COMÚ D’ESCALDES-ENGORDANY 

LIQUIDACIÓ ECONÒMICA DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS 2021  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

INGRESSOS

1  IMPOSTOS DIRECTES 6.899.141,80         7.412.647,15           7.252.561,63     513.505,35 -         107,44%

2  IMPOSTOS INDIRECTES 708.333,33            1.656.232,37           1.024.594,04     947.899,04 -         233,82%

3  TAXES I ALTRES INGRESSOS 6.895.700,39         9.223.021,76           8.895.028,13     2.327.321,37 -      133,75%

4  TRANSFERÈNCIES CORRENTS 7.232.166,49         4.735.514,53           4.735.514,53     2.496.651,96       65,48%

5  INGRESSOS PATRIMONIALS 536.520,78            577.659,96              408.948,29        41.139,18 -           107,67%

6  ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 2.392,35                  2.392,35            2.392,35 -             

7  TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 773.078,68            3.260.847,79           3.260.847,79     2.487.769,11 -      421,80%

8  ROMANENT TRESORERIA 10.318.193,39       -                            -                      10.318.193,39     0,00%

9  PASSIUS FINANCERS 4.500.000,00         -                            -                      4.500.000,00       0,00%

Total Pressupost d'Ingressos 37.863.134,86      26.868.315,91        25.579.886,76  10.994.818,95    70,96%

Capítol Total Pressupost Dret reconegut % DRIngrés Saldo Pendent



LIQUIDACIÓ DE L'ESTAT D'INGRESSOS. PRESSUPOST 2021

Classificació per Conceptes

Codi Descripció Concepte

Ingressos

Pressupotats

Drets

Reconeguts

Ingressos

Liquidats

Data de Referència: 31/12/2021ESCALDES-ENGORDANY
Data de Creació: 07/06/2022

100 SOBRE LA RESIDÈNCIA 250.162,50 251.956,03 236.747,48

112 SOBRE BÉNS IMMOBLES 1.020.000,00 1.026.363,33 988.165,14

115 SOBRE ELS RENDIMENTS ARRENDATARIS 1.392.683,89 2.116.616,15 2.110.466,60

130 IMPOSTOS DIRECTES SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQU 2.206.295,41 2.494.826,86 2.394.297,63

140 IMPOST SOBRE LA CONSTRUCCIÓ 2.030.000,00 1.522.884,78 1.522.884,78

200 SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS 708.333,33 1.656.232,37 1.024.594,04

300 VENDES 18.149,38 7.258,49 7.227,01

310 SERVEIS GENERALS 1.022.520,83 1.092.310,10 1.028.472,20

311 SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 21.354,16 52.696,52 52.696,52

312 SOBRE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA 161.750,00 166.241,13 165.723,62

340 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL 3.223.381,04 4.327.121,76 4.128.302,53

350 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL 1.415.816,65 1.636.355,02 1.625.298,10

352 QUE BENIFICIEN O AFECTEN LA PROPIETAT IMMOBILI 92.600,00 95.909,48 89.276,12

390 CESSIÓ OBLIGATORIA DE TERRENYS 593.500,00 1.403.202,26 1.403.202,26

391 SANCIONS 186.200,00 291.136,42 287.478,26

392 RECÀRRECS DE CONSTRENYIMENT 20.200,00 39.486,55 36.868,81

394 PRESTACIONS PERSONALS 500,00 515,00 0,00

399 ALTRES INGRESSOS DIVERSOS 139.728,33 110.789,03 70.482,70

420 GOVERN 7.226.166,49 4.719.489,53 4.719.489,53

470 D'EMPRESES PRIVADES 6.000,00 16.025,00 16.025,00

543 ADJUDICACIÓ I SUBHASTA DE LOCALS DE NEGOCI 56.360,85 48.948,18 43.641,46

544 CENS EMFITÈUTIC 264.205,08 264.205,08 264.205,08

550 Concessions administratives 215.954,85 264.506,70 101.101,75

600 SOLARS 0,00 2.392,35 2.392,35

720 GOVERN 773.078,68 3.260.847,79 3.260.847,79

870 ROMANENT DE TRESORERIA 10.318.193,39 0,00 0,00

931 PRÈSTECS A LLARG TERMINI 4.500.000,00 0,00 0,00

37.863.134,86 26.868.315,91 25.579.886,76TOTAL GENERAL

Data d'Impressió: 07/06/2022 Pàg.: 1 ANDIngrClEcon
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LIQUIDACIÓ DE L'ESTAT DE DESPESES. PRESSUPOST 2021

Resum per Classificació Econòmica

Data de Referència: 31/12/2021ESCALDES-ENGORDANY
Data de Creació: 07/06/2022

100 DESPESES DE GRATIFICACIÓ 306.503,73 305.384,20 305.384,20 305.384,20 305.384,20

120 REMUNERACIONS BÀSIQUES I ALTRES REM. PERSONA 7.800.794,79 7.148.575,09 7.148.575,09 7.148.575,09 7.148.575,09

130 REM. BÀSIQUES I ALTRES REM. PERS. EVENTUAL 958.977,44 818.893,86 818.893,86 818.893,86 818.893,86

140 ALTRE PERSONAL 268.225,36 263.911,47 263.911,47 263.911,47 263.911,47

160 QUOTES SEGURETAT SOCIAL 1.451.759,03 1.320.585,85 1.320.585,85 1.320.585,85 1.320.585,85

163 FORMACIÓ DEL PERSONAL 56.458,64 14.209,68 14.209,68 11.989,68 10.945,68

165 ALTRES DESP.SOCIALS A CÀRREC EMPLEADOR 25.805,49 24.572,72 24.572,72 24.572,72 24.572,72

200 TERRENYS I BÉNS NATURALS 1.356.831,60 1.351.713,43 1.351.713,43 1.354.223,13 1.354.223,13

201 CÀNONS I PRESTACIONS CONCESSIONS ADMIN. 16.105,43 11.147,79 11.147,79 0,00 0,00

202 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 354.996,36 347.784,23 347.784,23 347.784,23 347.784,23

203 MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I EQUIPAMENTS 49.891,20 22.316,70 22.316,70 21.428,45 21.036,57

204 MATERIAL DE TRANSPORT 8.400,00 3.608,29 3.608,29 3.608,29 3.608,29

205 MOBILIARI I EFECTES 333.000,00 311.290,44 305.196,39 305.196,39 292.126,58

210 TERRENYS I BÉNS NATURALS 5.000,00 725,84 725,84 725,84 707,72

212 D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 51.292,19 3.296,99 3.296,99 652,35 652,35

213 MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I EQUIPAMENTS 579.750,77 411.015,36 411.015,36 405.024,45 344.167,71

214 MATERIAL DE TRANSPORT 72.500,00 70.228,28 70.228,28 70.228,28 60.614,89

215 MOBILIARI I APARELLS TÈCNICS 2.460,00 895,09 895,09 895,09 895,09

216 EQUIPAMENTS INFORMÀTICS 189.706,46 118.284,42 118.284,42 95.375,61 90.740,61

217 BÉNS DESTINATS A L'ÚS PÚBLIC 190.603,48 161.106,82 143.680,28 121.512,96 103.785,09

219 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 177.393,70 103.836,82 103.836,82 102.997,34 100.462,98

220 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI 53.271,71 30.770,63 30.770,63 30.770,63 25.546,38

221 SUBMINISTRAMENTS 1.440.758,16 1.240.962,26 1.213.048,12 1.202.858,79 1.063.496,16

222 COMUNICACIONS 125.984,80 118.984,97 118.984,97 118.984,97 108.098,03

223 TRANSPORT 113.872,56 42.962,44 40.274,62 38.976,90 37.966,15

224 PRIMES D'ASSEGURANCES 117.498,70 115.910,37 104.977,27 104.977,27 103.998,27

226 DESPESES DIVERSES 1.029.000,40 732.759,05 711.394,05 629.733,49 533.959,67

227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES 2.024.291,68 1.578.322,75 1.572.121,03 1.438.780,08 1.256.438,29

229 IMPREVISTOS O INSUFICIÈNCIES 9.000,00 3.302,68 3.302,68 3.302,68 3.302,68

231 LOCOMOCIÓ 363.100,00 321.580,05 219.780,05 218.272,05 148.896,08

310 INTERESSOS DE PRÉSTECS 149.788,23 72.551,19 72.551,19 72.551,19 68.957,45

330 INTERESSOS DE COMPTES CORRENTS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

349 ALTRES DESPESES FINANCERES 32.000,00 23.749,30 23.749,30 23.749,30 23.749,30

410 A ORGANISMES AUTÒNOMS ADMINISTRATIUS 197.502,96 183.397,64 183.397,64 167.770,91 44.396,86

Data d'Impressió: 07/06/2022 Pàg.: 1 ANDDespClEcon
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LIQUIDACIÓ DE L'ESTAT DE DESPESES. PRESSUPOST 2021

Resum per Classificació Econòmica

Data de Referència: 31/12/2021ESCALDES-ENGORDANY
Data de Creació: 07/06/2022

482 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUC 2.565.352,42 1.467.917,51 1.467.917,51 1.432.105,59 1.364.360,36

600 TERRENYS I BÉNS NATURALS 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

602 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 1.567.719,77 1.114.943,74 909.822,04 406.259,81 393.221,60

603 MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I EQUIPAMENT 703.611,90 637.802,61 425.883,73 49.963,64 47.316,14

604 Material de transport 218.718,04 211.745,95 165.267,51 142.767,51 141.774,76

605 MOBILIARI I ESTRIS 351.041,21 308.399,08 308.399,08 83.608,77 63.488,69

606 EQUIPAMENTS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ 246.089,24 189.891,43 189.291,43 101.755,39 100.103,45

607 BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL 1.517.637,91 1.029.800,71 786.048,41 278.023,93 230.806,43

608 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 413.794,55 169.046,77 151.003,26 46.468,52 43.392,84

609 ESTUDIS I PROJECTES D'INVERSIÓ 233.000,00 51.350,00 50.950,00 50.950,00 47.995,00

612 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 2.945.870,60 1.930.773,59 1.919.028,71 884.547,11 851.604,28

613 MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I EQUIPAMENTS 307.074,08 47.280,19 29.939,58 12.264,67 9.914,67

617 BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL 3.045.772,59 2.760.870,14 2.747.941,06 1.243.614,23 794.440,31

640 IMMOBILITZAT IMMATERIAL 146.407,27 131.298,81 131.298,69 58.684,69 47.207,05

913 AMORTITZ. PRÉSTECS LL/T FORA DEL SECTOR PÚBLIC 3.183.520,41 2.860.114,92 2.860.114,92 2.860.114,92 2.601.877,08

37.863.134,86 30.689.872,15 29.727.120,26 24.925.422,32 23.269.982,09TOTAL GENERAL
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