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1. ORGANITZACIÓ I ACTIVITAT 

1.1 DADES SOCIOECONÒMIQUES I POBLACIÓ OFICIAL 

La vila d’Arenys de Munt té una població, segons el padró a data de 1 de gener de 2020 de 9.102 habitants, 

amb un increment del , essent la seva superfície de 21,29 quilòmetres quadrats, la qual cosa suposa una 

densitat de població de 427,5 habitants per quilòmetre quadrat. 

 

 

Arenys de Munt és un municipi de la comarca del Maresme, on predomina el sector terciari, ja que el 

comerç té un important pes en l’economia de la vila, si bé el sector secundari també és rellevant a l’estar 

present activitats de destil·leries i fabricació de petita maquinària industrial; l’activitat tèxtil, en canvi, 

antigament era molt rellevant però ha minvat considerablement. Alhora, unes 32 famílies encara viuen de 

l’agricultura. Segons les dades de l’Institut d’estadística de Catalunya (Idescat), la distribució és la següent: 

 
 

Respecte l’ocupació, l’informe sociolaboral del 2n trimestre de 2019 de l’Observatori del Desenvolupament 

Local del Consell Comarcal del Maresme, per ser l’informe més recent del qual es disposa informació, 

mostra les següents dades rellevants: 
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El municipi disposa d’una escola bressol pública i una privada, dues escoles d’educació primària i un institut 

d’ensenyament secundari. 

Així mateix té un Consultori Municipal i una Biblioteca pública gestionada per la Diputació de Barcelona. 

1.2 NORMA DE CREACIÓ DE L’ENTITAT  

Atesa la naturalesa de l’ens local no és necessari omplir aquest apartat de la memòria. 

1.3 ACTIVITAT PRINCIPAL DE L’ENTITAT, RÈGIM JURÍDIC, ECONOMICOFINANCER I DE CONTRACTACIÓ. 

GESTIÓ INDIRECTA DE S.P. 

Atesa la naturalesa jurídica de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, el seu règim jurídic, econòmic-financer i de 

contractació és el corresponent a la normativa estatal i autonòmica aplicable a les administracions 

públiques. 

La gestió indirecta de serveis públics es detalla en l’apartat 2 de la memòria. 

1.4 PRINCIPALS FONTS DE FINANÇAMENT  

En el quadre següent es detallen les principals fonts de finançament de l’Ajuntament a partir de l’estat de 

liquidació del pressupost d’ingressos a 31 de desembre de 2019: 

    Drets Reconeguts % % sobre TOTAL 

CAP. I Impostos Directes 5.549.446,64 57,07% 52,94% 

CAP. II Impostos Indirectes 10.715,79 0,11% 0,10% 

CAP. III Taxes i altres ingressos 1.306.869,55 13,44% 12,47% 

CAP. IV Transferències Corrents 2.657.361,57 27,33% 25,35% 

CAP. V Ingressos Patrimonials 199.608,67 2,05% 1,90% 

Σ (I a V) 9.724.002,22 100,00% 92,77% 

CAP. VI Alienació d’inversions reals 0,00 0,00% 0,00% 

CAP. VII Transferències de capital 394.826,49 52,07% 3,77% 

CAP. VIII Actius Financers 12.807,00 1,69% 0,12% 

CAP. IX Passius Financers 350.558,70 0,46 0,03 

Σ (VI a IX) 758.192,19 100,00% 7,23% 

  TOTAL 10.482.194,41  100,00% 
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1.5 CONSIDERACIONS FISCALS  

L’Ajuntament d’Arenys de Munt, atesa la seva naturalesa, no està subjecte a l’impost de societats. 

Pel que fa a l’impost sobre el valor afegit, aquest Ajuntament repercuteix IVA en factures a les quals no els 

hi és d’aplicació els supòsits de no subjecció i/o exempció de l’IVA, com per exemple, els lloguers de locals 

no afectes a serveis públics, venda de residus, entre d’altres. S’aplica el règim de sectors diferenciats, no 

s’aplica cap percentatge de prorrata.  

1.6 ESTRUCTURA ORGANITZATIVA BÀSICA 

L’Ajuntament d’Arenys de Munt té uns òrgans de govern amb competències decisòries (Ple, Alcalde, 

Regidors delegats i Junta de Govern Local) i uns altres òrgans complementaris (Comissions Informatives de 

Serveis Generals, Personals i Territorials, Comissió Especial de Comptes i Consells Sectorials). També hi ha 

creades pel Ple comissions per a l’estudi de determinats assumptes determinats com la modificació del 

ROM o la memòria històrica. 

Les competències de l’Alcalde i del Ple són aquelles delimitades per la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora 

de Bases de Règim Local. 

Durant l’exercici 2019, l’estructura organitzativa de l’Ajuntament d’arenys de Munt, s’ha mantingut, però 

s’han modificat els membres  com a conseqüència de les eleccions celebrades al maig . 

L’estructura política de l’Ajuntament s’integra durant el 2019, per l’Alcalde i 12 regidors, amb la següent 

composició sorgida de les eleccions: 

Partit polític Nº regidors 2019 

ERC 6 

PdCAT 4 

CUP 1 

PSC 2 

 

Posteriorment, el grup Junts va comunicar que expulsava un regidor del seu grup que va quedar com No 

adscrit. 

Durant l’exercici 2019 es manté la delegació de competències en favor dels regidors per a poder adjudicar 

contractes amb valor estimat inferior a 5.000 euros, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries de les 

quals la classificació orgànica correspon a les seves regidories.  

1.7 LA PLANTILLA  

A nivell d’organització administrativa, la plantilla de personal aprovada per l’any 2019 és la següent: 
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El nombre mitjà de personal contractat en l’exercici liquidat 2019 és de 67 treballadors: 46 

funcionaris, 21 empleats laborals. Dos regidors amb dedicació, cap càrrec de confiança i un càrrec 

directiu local.  

1.8 ENTITATS PROPIETÀRIES  

Atesa la naturalesa de l’entitat, no procedeix informar aquesta nota de la memòria. 

1.9 ENS DEPENDENTS 

L’Ajuntament d’Arenys de Munt té una societat mercantil de capital íntegrament local: Gestió Urbanística i 

Serveis Arenys de Munt S.A. (GUSAM) constituïda el 20 de gener de 2003 i va començar a operar el dia 1 de 

febrer d'aquest mateix any. Té personalitat jurídica pròpia, patrimoni independent i pressupost diferenciat. 

Els Estatuts defineixen el seu objecte social, el qual es centra en temes de planificació i gestió urbanística, 

però també permet una prestació àmplia de serveis. 

Durant el 2010, en Ple de 3 de juny, es van modificar els estatuts per tal d’ampliar l’objecte social, 

destacant la possibilitat de prestar el servei públic d’abastament d’aigua i de clavegueram. En el darrer 

trimestre del 2011 es va iniciar la prestació del servei integral de l’aigua, al llarg del 2012 els serveis de 

deixalleria, escola bressol i neteja d’edificis municipals i el 2016 va assumir la gestió del servei de formació 

d’adults. 

Així doncs, en la seva condició de mitjà propi instrumental de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, actualment 

GUSAM gestiona: 

▪ Sòl 

▪ Aigua i clavegueram 

▪ Deixalleria 

▪ Escola bressol 

▪ Neteja d’edificis municipals 

▪ Aula de formació d’adults 

Anualment es sotmeten els comptes de l’empresa a un informe d’auditoria i la Intervenció municipal 

elabora el corresponent Informe de control financer, del qual es dóna coneixement al Ple municipal. 

Durant l’any 2018, el Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt en sessió de data 14/06/2018 va acordar 

aprovar una aportació de capital a l’empresa GUSAM per import de 199.535,32 euros amb l’emissió de 332 

accions nominatives, representades per títols de 601,01€ de valor nominal cadascuna d’elles (números 

3.084 a 3.415). 

Addicionalment, l’Ajuntament d’Arenys de Munt participa en els següents consorcis, fundacions i entitats 

sense ànim de lucre: 

➢ Consorcis: 

- Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves 

tecnologies (Localret) 

- Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme 
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- Consorci per a la Promoció Turística Costa del Maresme 

- Consorci de l’Autoritat del Transport Metropolità 

- Consorci d’Administració Oberta Electrònica de Catalunya 

- Consorci de Gestió Integral d’Aigües de Catalunya 

- Consorci Denominació d’Origen Alella 

- Consorci Català pel Desenvolupament Local 

 

➢ Fundacions, institucions sense ànim de lucre: 

- Fundació Carles Pi i Sunyer d’estudis Autonòmics i Locals 

- Fundació Privada Aula d’Alts Estudis d’electes 

- Federació Espanyola de Municipis i Províncies 

- Associació de Defensa Forestal Serra de Marina 

- Associació  de Municipis Catalans per la Recollida Selectiva porta a porta 

- Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) 

- Fons Català de Cooperació al desenvolupament 

- Associació Catalana de Municipis i Comarques 

- Xarxa Audiovisual de Catalunya (XAL) 

 

L’Alcalde i el regidor de Sanitat, a títol personal, també formen part del Patronat de la Fundació Privada 

Nostra Senyora del Remei. 

 

2. GESTIÓ INDIRECTA DE SERVEIS PÚBLICS, CONVENIS I ALTRES FORMES 

DE COL·LABORACIÓ  

2.1 SERVEIS DE GESTIÓ INDIRECTA 

La majoria dels serveis que dóna l’ajuntament són prestats de manera directa, alguns d’ells mitjançant 

encàrrec de gestió a la societat de capital íntegrament municipal GUSAM SA. 

Actualment els que es presten de forma indirecta són els següents: 

➢ Concessió del servei públic de la piscina municipal 

Objecte: Servei de gestió de la piscina i bar 

Data: 25/06/2019 

Adjudicatari: PLAYERS SPORTS I GESTIO S.L. 

Termini: Un any prorrogable un altre 

Preu adjudicat de la concessió: Sense cànon 

L’Ajuntament va posar a disposició de l’adjudicatari les instal·lacions que formen la piscina municipal. 
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➢ Concessió del servei públic per a la gestió i explotació de la zona verda de Can Jalpí (Pedrera) per 

a la instal·lació d’un parc d’aventures 

Objecte: Concessió del servei públic per a la gestió i explotació de la zona verda de Can Jalpí (Pedrera) per a 

la instal·lació d’un parc d’aventures 

Data: 27/02/2007 

Adjudicatari: AVENTURA PARC JELPI SL. 

Termini: 1 de març de 2007 a 28 de febrer de 2021 (al 2019 s’acordà la pròrroga fins al 2021). 

Preu adjudicat de la concessió: cànon de 7.200,00€/anuals 

➢ Concessió administrativa de l’ús privatiu d’espais de domini públic ubicats al Parc de Can Jalpí 

(mòduls) 

Objecte: Concessió administrativa de l’ús privatiu d’espais de domini públic ubicats al Parc de Can Jalpí 

(mòduls guingueta) 

Data: 15/10/2018 

Adjudicatari: IMMACULADA JIMENEZ XANDRI 

Termini: 4 de desembre de 2018 a 3 de desembre de 2020 (al 2019 s’acordà la pròrroga d’1 any). 

Preu adjudicat de la concessió: cànon de 400,00€/anuals 

 

➢ Concessió administrativa de terrenys per a la instal·lació d’un centre repetidor de telefonia mòbil 

multi operadora 

Objecte: Concessió de terrenys per a la instal·lació d’un centre repetidor de telefonia mòbil multi 

operadora 

Data: 25/07/2013  

Adjudicatari: TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA 

Termini:  1 d’abril de 2014 amb una durada màxima de 15 anys 

Preu adjudicat de la concessió:  cànon de 5.200,00€/anuals 

 

➢ Concessió del servei de subministrament d’aigua de la Urbanització Collsacreu 

Objecte: Concessió del servei de subministrament d’aigua de la Urbanització Collsacreu 

Data: 10/07/1997 

Adjudicatari: SOREA 

Termini: 25 ANYS 

Preu adjudicat de la concessió: - 
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➢ Concessió d’obra pública per a la construcció i per a la gestió i explotació de 8 pistes de pàdel i 

bar, així com la consergeria del pavelló 

Objecte: Concessió d’obra pública per a la construcció i per a la gestió i explotació de 8 pistes de pàdel i bar, 

així com la consergeria del pavelló 

Data: 29/03/2017 

Adjudicatari: TREQUA INVEST, SL 

Termini: 30 anys 

Preu adjudicat de la concessió: cànon de 2.000,00€/anuals 

 

COMPRES AGREGADES i ACORDS MARC 

Així mateix l’Ajuntament està adherit a diverses compres agregades i acords marcs d’entitats 

supramunicipals o d’entitats locals com són: 

a) Associació Catalana de Municipis (acords marc): 

- Manteniment d’ascensors i elevadors 

- Compra de paper 

- Videoactes 

- Pòlissa d’accidents (durant l’any 2018 es va realitzar l’adhesió a la pòlissa d’accidents de càrrecs electes 

i personal al servei de l’Administració). 

- Adquisició de vehicles (els darrers vehicles es van adquirir l’any 2018, un vehicle amb destí a la brigada 

d’obres i un altre mitjançant l’adquisició per arrendament, sense opció de compra, amb destí a la 

policia local). 

b) Consell Comarcal del Maresme (compres agregades): 

- Subministrament d’electricitat edificis municipals 

- Subministrament de gas natural edificis municipals 

- Subministrament de Gasoil pels vehicles municipals 

- Telefonia fixa i mòbil 

2.2 CONVENIS DE COL·LABORACIÓ 

La nota 2 de la memòria, d’acord amb el que disposa la Instrucció del model normal de comptabilitat local 

(ICAL), estableix que s’ha d’incloure informació sobre l’objecte, termini i transferències o subvencions 

compromeses durant la vida dels convenis. En aquest punt s’ha aplicat el criteri d’incloure informació sobre 

els convenis de col·laboració que tinguin un import significatiu, tal i com permet la ICAL.  

El convenis amb import significatiu de l’exercici 2019 són: 

• Conveni per a la millora de les comunicacions mitjançant els serveis regulars de transport públic de 

viatgers per carretera entre Arenys de Mar, Arenys de Munt i Sant Iscle de Vallalta, entre el 

Departament de Territori i Sostenibilitat de l´Administració de la Generalitat de Catalunya, 

l´Autoritat del Transport Metropolità, l´Ajuntament d´Arenys de Mar, l´Ajuntament  d´Arenys de 
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Munt, l´Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta i l´empresa Martí Colomer: 68.981,08 € amb càrrec al 

capítol 4 de despeses. La transferència relativa al mes de desembre es va pagar a BARCELONA BUS 

SL , atès que va absorbir l’empresa MARTI COLOMER SL. 

Així mateix, l’Ajuntament també té signats altres convenis però com a document que instrumenta la 

regulació de les subvencions nominatives, les quals es detallen a l’apartat 15 de la present memòria. 

 

DELEGACIONS DE COMPETÈNCIES  

L’ajuntament d’Arenys de Munt té delegades les següents competències i/o funcions:   

- Respecte a la recaptació de tributs, l’Ajuntament té delegades les tasques de gestió i recaptació a favor 

de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) en funció del tipus d’ingrés 

del que es tracta, essent el conveni de delegació ocasionalment objecte de revisió i ajust a necessitats 

de la corporació. La retribució de l’ORGT per la seva gestió ha estat del 2% de la recaptació en via 

voluntària i la totalitat de l’import del recàrrec de constrenyiment per als ingressos en via executiva. 

- Conveni  de delegació de competències per a la recollida de paper i cartró signat amb el Consell 

Comarcal del Maresme en l’any 2001, pel quals aquest ens gestiona les despeses i ingressos del servei i 

l’Ajuntament abona un màxim anual de 12.000 euros. Finalitzat al març 2019. 

- Conveni de delegació de competències entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament d’Arenys 

de Munt per a la contractació esporàdica del servei de mobilitat internacional per a joves del Maresme 

2018-2021. Conveni que a finals del 2019 està encara pendent de signatura. 

Durant l’any 2019 s’han efectuat les següents delegacions de competències: 

- Conveni de delegació de competències entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament d’Arenys 

de Munt per a la prestació del servei de dependència. 

- Conveni de delegació de competències entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament d’Arenys 

de Munt per a l’execució del programa de treball i formació 2019. 

L’ajuntament d’Arenys de Munt té acceptades les següents competències i/o funcions: 

- Conveni de delegació de competències dels Ajuntaments d’Arenys de Mar i Sant Iscle de Vallalta per la 

gestió del servei de deixalleria. Al 2018 es va prorrogar fins a finals d’agost 2019 i s’ha prorrogat de nou 

per 1 any més. 

- Delegació de competència de la Generalitat de Catalunya per la gestió de l’escola bressol municipal 

(setembre 2007). 

2.3 ACTIVITATS CONJUNTES  

Durant l’exercici 2019, l’Ajuntament no ha realitzat activitats conjuntes que requereixin de la constitució 

d’una nova entitat ni que no estiguin contemplades en les notes anteriors. 

2.4 ALTRES FORMES DE COL·LABORACIÓ PÚBLICO PRIVADES  

Durant l’exercici 2019, l’Ajuntament no ha realitzat col·laboracions d’aquest tipus. 
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3. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES 

3.1  IMATGE FIDEL 

Els comptes anuals s’han obtingut dels registres comptables tancats a 31 de desembre de 2019, i es 

presenten d’acord amb les disposicions legals vigents en matèria comptable, amb l’objecte de mostrar la 

imatge fidel del patrimoni i de la situació financera a la data esmentada, i del resultat econòmic-

patrimonial, dels canvis en el patrimoni net, dels fluxos d’efectiu i del resultat de l’execució del pressupost 

de l’entitat corresponents a l’exercici anual acabat a la mateixa data. 

El règim de comptabilitat és el previst en el RDL 2/2004 pel que s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora 

de les Hisendes Locals per a les entitats locals i els seus organismes autònoms. Els comptes anuals de 

l’exercici 2019 han estat elaborats d’acord amb l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, d’aprovació de 

la Instrucció del model normal de comptabilitat local. 

L’aplicació dels principis i criteris comptables està presidida per la consideració de la importància en termes 

relatius que aquests i els seus efectes poden presentar. Per consegüent, és admissible la no aplicació 

estricta d’algun d’aquests, sempre que la importància relativa en termes quantitatius o qualitatius de la 

variació constatada sigui escassament significativa i no alteri, per tant, la imatge fidel de la situació 

patrimonial i dels resultats. Les partides o els imports la importància relativa dels quals sigui escassament 

significativa poden aparèixer agrupats amb altres de similar naturalesa o funció. 

3.2 COMPARACIÓ DE LA INFORMACIÓ 

L’exercici anual a què fan referència els comptes anuals correspon al període comprès entre l’1 de gener de 

2019 i el 31 de desembre de 2019, i l’1 de gener de 2018 i el 31 de desembre de 2018 a efectes 

comparatius. 

No hi ha cap motiu que impedeixi la comparació dels comptes anuals de l’exercici amb els de l’exercici 

anterior. 

3.3 RAONS I INCIDÈNCIES DELS CANVIS EN CRITERIS DE COMPTABILITZACIÓ I CORRECCIÓ D’ERRORS 

En l’elaboració dels comptes anuals de l’exercici s’han aplicat els mateixos criteris comptables que en els de 

l’exercici anterior, no detectant cap error (de rellevància) a corregir en aquests. 

3.4 INFORMACIÓ SOBRE CANVIS EN ESTIMACIONS COMPTABLES SIGNIFICATIUS 

No s’han produït canvis significatius en les estimacions comptables. 
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4. NORMES DE RECONEIXEMENT I VALORACIÓ 
 

Les normes de reconeixement i valoració desenvolupen els principis comptables i altres disposicions 

relatives al marc conceptual de la comptabilitat pública. Inclouen criteris i regles aplicables a diferents 

transaccions o fets econòmics, així com diversos elements patrimonials. 

4.1 IMMOBILITZAT MATERIAL 

L’immobilitzat material està format pels actius tangibles, mobles i immobles que posseeix l’Ajuntament per 

al seu ús en la producció o subministrament de béns i serveis o per als seus propis propòsits administratius i 

que s’espera que tinguin una vida útil major d’un any. 

Amb caràcter general, poden excloure’s de l’immobilitzat material i, per tant, considerar-se despesa de 

l’exercici, aquells béns mobles els quals el seu preu unitari i importància relativa, dins la massa patrimonial, 

així ho aconsellin. 

Els criteris de valoració aplicables a l’immobilitzat són els següents: 

 a) Preu d’adquisició  

Compren el seu preu de compra, inclosos els aranzels d’importació i els impostos indirectes no 

recuperables que recaiguin sobre l’adquisició, així com qualsevol cost directament relacionat amb la 

compra o posada en condicions de servei de l’actiu per a l’ús al que estigui destinat. Es deduirà del 

preu de l’element qualsevol classe de descompte o rebaixa que s’hagi obtingut. 

Es podran incloure les despeses financeres en el preu d’adquisició quan es compleixin els requisits i 

condicions establerts en l’activació de despeses financeres, és a dir, sempre que l’immobilitzat 

necessiti un període de temps superior a un any per estar en condicions d’ús, les despeses financeres 

es podran activar al preu d’adquisició quan hagin meritat amb anterioritat a la posada en condicions 

de funcionament. 

 b) Cost de producció 

El cost de producció d’un actiu fabricat o construït per la pròpia entitat es determina utilitzant els 

mateixos principis aplicables al preu d’adquisició. 

Aquest cost s’obtindrà afegint al preu d’adquisició de les matèries primeres i altres materials 

consumits, aplicant el criteri d’identificació directa o, en el seu defecte, el cost mitjà ponderat o FIFO, 

els restants costos directament imputables a la fabricació o elaboració del bé. Igualment, s’afegirà la 

part que raonablement correspongui dels costos indirectes relacionats amb la fabricació o elaboració. 

L’assignació i imputació de costos a l’actiu es realitzarà fins que l’element patrimonial estigui acabat, 

és a dir, fins que es trobi en condicions de servei per a l’ús al qual està destinat. 

Es podran incloure les despeses financeres en el cost de producció quan es compleixin els requisits i 

condicions establerts anteriorment. 

L’Ajuntament no ha efectuat directament treballs pel seu immobilitzat durant l’exercici. 
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c) Valor raonable 

Correspon a l’import definit en el marc conceptual de la comptabilitat pública del Pla General de 

Comptabilitat Pública adaptat a l’Administració Local. 

El valor raonable s’utilitza per a la valoració de determinats actius i passius i, és definit com l’import pel 

qual pot ser adquirit un actiu o liquidat un passiu, entre parts interessades i degudament informades, 

que realitzen una transacció en condicions d’independència mútua. En qualsevol cas, el valor raonable 

ha d’estar referenciat a un valor de mercat fiable. 

Respecte els desemborsaments posteriors al registre inicial, han de ser afegits a l’import del valor 

comptable quan sigui probable que dels mateixos es derivin rendiments econòmics futurs o un potencial de 

servei, addicionals dels originalment avaluats per l’actiu existent tals com una modificació d’un element per 

ampliar la seva vida útil o per incrementar la seva capacitat productiva, la posada al dia de components de 

l’element o l’adopció de processos de producció nous que permetin una reducció substancial en els costos 

d’operació estimats prèviament. 

Els desemborsaments destinats a reparacions i manteniment de l’immobilitzat material es realitzen per 

restaurar o mantenir els rendiments econòmics futurs o potencial de servei estimats originalment per 

l’actiu. Com a tals, es reconeixen com a despeses en el resultat de l’exercici. 

En la valoració posterior, hi ha dos tractaments: 

a) Tractament general: model del cost 

Amb posterioritat al seu reconeixement inicial com actiu, tots els elements de l’immobilitzat material, 

han de ser comptabilitzats a la seva valoració inicial, incrementada, en el seu cas, pels desemborsaments 

posteriors i, descomptant l’amortització acumulada practicada i la correcció valorativa acumulada pel 

deteriorament que hagi patit al llarg de la seva vida útil. 

b) Tractament especial: model de revalorització 

Quan les circumstàncies del mercat impliquin uns increments substancials en el preu que facin que el    

valor comptable d’un element de l’immobilitzat material sigui poc significatiu respecte al seu valor real, 

es permet que el valor dels actius afectats per aquesta circumstància s’expressi el seu valor raonable, en 

el moment de la revalorització, menys l’amortització acumulada practicada posteriorment i la correcció 

valorativa acumulada pel deteriorament que hagi patit l’element des de la data de la revalorització fins a 

la data dels comptes anuals. Aquest model només és aplicable en els casos que existeixi un mercat 

suficientment significatiu i transparent que minimitzi el biaix que podria produir-se en el càlcul de les 

plusvàlues. 

L’Ajuntament no ha fet ús del model de revalorització. 

L’amortització és la distribució sistemàtica de la depreciació d’un actiu al llarg de la seva vida útil. La 

dotació de l’amortització de cada període ha de ser reconeguda com una despesa en el resultat de l’exercici 

per la part corresponent al valor comptable que si s’hagués registrat l’immobilitzat pel model del cost i 

imputant-se la resta, en el cas que s’apliqui el model de la revalorització a la partida específica de patrimoni 

net. 
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Entre els mètodes d’amortització que es poden utilitzar hi ha l’amortització lineal, la taxa constant sobre el 

valor comptables o la suma de les unitats produïdes. El mètode d’amortització utilitzat és el lineal d’acord 

amb la vida útil estimada dels diferents béns i d’acord amb els percentatges obtinguts de les taules i les 

normes aplicades per la Diputació de Barcelona en el seu programa de Gestió Patrimonial GPA. 

La dotació anual a l’amortització es calcula aplicant els criteris recomanats per la Diputació de Barcelona.  

Tant la vida útil com el mètode d’amortització s’han de revisar de forma periòdica. 

El deteriorament del valor d’un actiu de l’immobilitzat material, es determinarà, amb caràcter general, per 

la quantitat que excedeixi el valor comptable d’un actiu al seu import recuperable, sempre que la diferència 

sigui significativa. 

Respecte a casos particulars, els terrenys i els edificis són actius independents i es tracten per separat, 

inclús si han estat adquirits conjuntament. Amb algunes excepcions, els terrenys tenen una vida il·limitada 

i, per tant, no s’amortitzen. Els edificis tenen una vida útil limitada i, per tant, són amortitzables. 

Com a casos particulars destaquen: 

a) Infraestructures 

Són actius no corrents, que es materialitzen en obres d’enginyeria civil o en immobles, utilitzables per la 

generalitat dels ciutadans o destinats a la prestació de serveis públics, adquirits a títol o gratuït, o 

construïts per l’entitat, i que són part d’un sistema o xarxa o tenen una finalitat específica que no sol 

admetre altres usos alternatius. 

b) Béns comunals 

Són aquells béns que, tot i ser del domini públic, el seu aprofitament correspon al comú dels veïns. 

Aquest Ajuntament no té béns comunals. 

c) Patrimoni històric 

Són elements patrimonials mobles o immobles d’interès artístic, històric, paleontològic, arqueològic, 

etnogràfic, científic o tècnic, així com el patrimoni documental i bibliogràfic, els jaciments, zones 

arqueològiques, llocs naturals, jardins i parcs que tinguin valor artístic, històric o antropològic. En 

general, són béns que presenten determinades característiques. 

4.2 PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL 

El patrimoni públic del sòl està format per actius materialitzats generalment en béns immobles, afectats al 

destí d’aquest patrimoni. 

Les normes de reconeixement i valoració aplicades a aquests elements són anàlogues a les descrites pels 

béns de l’immobilitzat material. 

4.3 INVERSIONS IMMOBILIÀRIES 

Les inversions immobiliàries estan integrades per béns immobles (terrenys o edificis considerats en la seva 

totalitat, en part o ambdós) que es tenen per part del propietari o part de l’arrendatari que hagi acordat un 

arrendament financer per obtenir rendes, plusvàlues o ambdues, no per ús en la producció o 
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subministrament de béns i serveis, ni per finalitats administratives, ni per la seva venda en el curs ordinari 

de les operacions. 

Així mateix, es consideraran inversions immobiliàries aquells béns patrimonials diferents dels que formen 

el patrimoni públic del sòl que no es classifiquin a la seva entrada en el patrimoni de l’entitat com 

immobilitzat material. 

A aquestes inversions se’ls apliquen els criteris de valoració de l’immobilitzat material. 

4.4 IMMOBILITZAT INTANGIBLE 

L’immobilitzat intangible es concreta en un conjunt d’actius intangibles i drets susceptibles de valoració 

econòmica de caràcter no monetari i sense aparença física que compleixen, a més, les característiques de 

permanència en el temps i utilització en la producció de béns i serveis o constitueixen una font de recursos 

de l’entitat. 

Amb caràcter general, podran excloure’s de l’immobilitzat intangible i, per tant, considerar-se despesa de 

l’exercici, aquells béns i drets els quals el seu preu unitari i importància relativa, dins de la massa 

patrimonial, així ho aconsellin. 

En el seu reconeixement han de complir la definició de l’actiu i els criteris de registre o reconeixement del 

marc conceptual de la comptabilitat pública. L’entitat avaluarà la possibilitat de l’obtenció de rendiments 

econòmics futurs o en el potencial de servei, utilitzant hipòtesis raonables i fundades, que representen les 

millors estimacions respecte el conjunt de condicions econòmiques que existiran duran la vida útil de 

l’actiu. 

Els actius que integren l’immobilitzat intangible hauran de complir amb el criteri d’identificabilitat. Aquests 

seran identificables quan compleixin algun dels dos requisits: 

▪ És separable i susceptible de ser alienat, cedit, arrendat, intercanviat o entregat per a la seva 

explotació. 

▪ Sorgeix de drets contractuals o d’altres drets legals, amb independència que siguin transferibles o 

separables o d’altres drets o obligacions. 

A aquestes inversions se’ls apliquen els criteris de valoració de l’immobilitzat material. 

4.5 ARRENDAMENTS 

S’entén per arrendament, a efectes de la norma, qualsevol acord, amb independència de la seva 

instrumentació jurídica, el qual l’arrendador cedeix a l’arrendatari, a canvi de percebre un suma única de 

diners o una sèrie de pagaments o quotes el dreta a utilitzar un actiu durant un període de temps 

determinat. 

a) Arrendaments financers 

Quan de les condicions econòmiques d’un acord d’arrendament es dedueixi que es transfereixen 

substancialment tots els riscos i avantatges inherents a la propietat de l’actiu objecte del contracte, 

l’arrendament s’haurà de classificar com a financer. 



 

 

  

 

 

 MEMÒRIA COMPTES ANUALS 2019 

18 

 

Es presumeix que es transfereixen substancialment tots els riscos i avantatges inherents a la propietat en 

un acord d’arrendament d’un actiu amb opció de compra, quan no hi hagi dubtes raonables que 

s’exercitarà aquesta opció.  

S'entén que per les condicions econòmiques del contracte d'arrendament no hi ha dubtes raonables que es 

va a exercitar l'opció de compra, quan el preu de l'opció de compra sigui menor que el valor raonable de 

l'actiu en el moment en què l'opció de compra sigui exercitable. 

Es presumeix també que es transfereixen els riscos i avantatges inherents a la propietat de l'actiu, encara 

que no existeixi opció de compra, quan es compleixi alguna de les següents circumstàncies: 

▪ El termini del contracte d'arrendament coincideix o cobreix la major part de la vida econòmica de 

l'actiu o, quan no complint l'anterior, hi hagi evidència que tots dos períodes coincidiran, i no és 

significatiu el seu valor residual en finalitzar el seu període d’utilització 

▪ A l'inici de l'arrendament el valor actual de les quantitats a pagar suposi un import substancial del 

valor raonable de l’actiu arrendat 

▪ Quan els actius arrendats tinguin una naturalesa tan especialitzada que la seva utilitat quedi 

restringida a l’arrendatari i els béns arrendats no poden ser fàcilment reemplaçats per altres béns 

Altres indicadors de situacions que podrien portar a la classificació d'un arrendament com de caràcter 

financer són:  

▪ Si l'arrendatari pot cancel·lar el contracte d'arrendament i les pèrdues sofertes per l'arrendador a 

causa de la cancel·lació són assumides per l’arrendatari 

▪ Els resultats derivats de les fluctuacions en el valor raonable de l'import residual recauen sobre 

l’arrendatari 

▪ L'arrendatari té la possibilitat de prorrogar l'arrendament durant un segon període, amb uns 

pagaments per arrendament que siguin substancialment inferiors als habituals del mercat. En els 

acords d'arrendament a tercers d'actius portadors de potencial de servei, amb o sense opció de 

compra, es presumeix, en tot cas, que no es transfereixen els riscos i avantatges inherents a la 

propietat del mateix, en tant l'entitat mantingui el potencial de servei que aquests actius tenen 

incorporat. 

En el seu reconeixement i valoració, es registraran i valoraran d’acord amb la norma de reconeixement i 

valoració que els correspongui amb la naturalesa del bé (immobilitzat material, intangible, etc.). 

b) Arrendaments operatius 

Es tracta d’un contracte d’arrendament el qual no es transfereixen els riscos i avantatges que són inherents 

a la propietat. 

Les quotes derivades dels arrendaments operatius han de ser reconeguts pels arrendataris com despeses 

en el resultat de l’exercici en el que es meriten durant el termini de l’arrendament. 
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c) Venda amb arrendament posterior 

Quan per les condicions econòmiques de una alienació, connectada al posterior arrendament o cessió d’ús 

dels actius alienats, es desprengui que es tracta d’un mètode de finançament, l’arrendatari no variarà la 

qualificació de l’actiu, ni reconeixerà resultats derivats d’aquesta transacció. A més, registrarà l’import 

rebut com abonament a una partida que posi de manifest el corresponent passiu financer. Les despeses per 

interessos associats a l’operació es comptabilitzaran al llarg de la vida del contracte, d’acord amb el mètode 

del tipus d’interès efectiu. 

4.6 ACTIUS FINANCERS 

Són actius financers els diners en efectiu, els instruments de capital o de patrimoni net d'una altra entitat, 

els drets a rebre efectiu o un altre actiu financer d'un tercer o d'intercanviar amb un tercer actius o passius 

financers en condicions potencialment favorables. 

Els criteris establerts en aquesta norma de reconeixement i valoració seran aplicables a tots els actius 

financers, excepte a aquells per als quals s'hagin establerts criteris específics en una altra norma de 

reconeixement i valoració. 

A efectes de la seva valoració, es classifiquen inicialment en alguna de les següents categories: 

a) Crèdits i partides a cobrar. S'inclouran en aquesta categoria: 

a.1)  Els crèdits per operacions derivades de l'activitat habitual. 

a.2)  Altres actius financers, que no sent instruments de patrimoni ni negociar-se en un mercat 

actiu, generen fluxos d'efectiu d'import determinat o determinable i respecte dels quals 

s'espera recuperar tot el desemborsament realitzat per l'entitat, excloses les raons imputables 

al deteriorament creditici. 

a.3) Les operacions d'adquisició d'instruments de deute amb l'acord de posterior venda a un preu 

fix o al preu inicial més la rendibilitat normal del prestador. 

b) Inversions mantingudes fins al venciment. S'inclouran en aquesta categoria els valors 

representatius de deute amb venciment fix i fluxos d'efectiu d'import determinat o determinable, 

que es negocien en un mercat actiu, i respecte dels quals l'entitat té, des del seu reconeixement i 

en qualsevol data posterior, la intenció efectiva i la capacitat financera per a conservar-los fins al 

seu venciment. 

c) Actius financers a valor raonable amb canvis en resultats. En aquesta categoria s'inclouran: 

c.1) Els actius financers que, negociant-se en un mercat actiu, s'adquireixen amb el propòsit de 

realitzar-los en el curt termini, excepte els adquirits amb l'acord de posterior venda a un preu 

fix o al preu inicial més la rendibilitat normal del prestador . 

c.2)  Els derivats, excepte aquells que siguin contractes de garantia financera o hagin estat 

designats com a instruments de cobertura i compleixin els requisits de la norma de 

reconeixement i valoració núm. 10, «Cobertures comptables». 
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d) Inversions en el patrimoni d'entitats del grup, multigrup i associades. Els conceptes importants del 

grup, entitat multigrup i entitat associada seran els definits a les Normes per a la formulació de 

comptes anuals consolidats en l'àmbit del sector públic aprovades per Ordre HAP / 1489/2013, de 

18 de juliol 

e) Actius financers disponibles per a la venda. En aquesta categoria s'inclouran tots els actius financers 

que no compleixin els requisits per ser inclosos en alguna de les categories anteriors. 

Respecte el seu reconeixement, l’entitat ha de reconèixer l’actiu en el seu balanç quan es converteixi en 

part obligada segons clàusules del contracte o acord mitjançant el qual es formalitzi la inversió financera. 

Per a determinar el moment de reconeixement dels actius financers que sorgeixin de drets contractuals, 

s’estarà en el que disposa a aquest efecte la corresponent norma de reconeixement i valoració. 

4.7 PASSIUS FINANCERS 

Un passiu financer és una obligació exigible i incondicional de lliurar efectiu o un altre actiu financer a un 

tercer o d'intercanviar amb un tercer actius o passius financers en condicions potencialment desfavorables. 

Els criteris establerts en aquesta norma de reconeixement i valoració seran aplicables a tots els passius 

financers, excepte a aquells per als quals s'hagin establert criteris específics en una altra norma de 

reconeixement i valoració. 

A efectes de la seva valoració, es classifiquen inicialment en alguna de les següents categories: 

a) Passius financers a cost amortitzat, que inclouen: 

a.1)  Dèbits i partides a pagar per operacions derivades de l'activitat habitual. 

a.2) Deutes representats en valors negociables emesos amb la intenció de mantenir-los fins al 

venciment i aquelles que s'espera recomprar abans del venciment a preu de mercat en un 

termini superior a l'any des de la seva emissió. 

a.3) Deutes representats en valors negociables emesos amb l'acord de recomprar abans del 

venciment a un preu fix, o a un preu igual al d'emissió més la rendibilitat normal del prestador. 

a.4)  Deutes amb entitats de crèdit. 

a.5)  Altres dèbits i partides a pagar. 

b) Passius financers a valor raonable amb canvis en resultats, que inclouen: 

b.1) Deutes representats en valors negociables emesos amb l'acord o l'objectiu de recomprar a curt 

termini, excepte aquells en què l'acord s'efectuï a un preu fix o a un preu igual al d'emissió més 

la rendibilitat normal del prestador, i 

b.2) Els derivats, excepte aquells que siguin contractes de garantia financera o hagin estat designats 

com a instruments de cobertura i compleixin els requisits de la norma de reconeixement i 

valoració núm. 10, «Cobertures comptables». 
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 No obstant, en el cas de transferències d'actius financers en què l'entitat hagi de seguir 

reconeixent l'actiu transferit en funció de la seva implicació continuada, el passiu originat en 

aquesta transferència s'ha de valorar de forma consistent amb l'actiu transferit. 

Per tant, si l'actiu transferit es valora pel seu valor raonable, les variacions en el valor raonable del passiu 

financer associat s'han de reconèixer en el resultat de l'exercici, excepte quan l'actiu transferit estigui 

classificat com a actiu financer disponible per a la venda, en el cas les variacions en el valor raonable del 

passiu associat s'han de reconèixer en el patrimoni net. 

L'entitat no pot reclassificar cap passiu financer de la categoria passius financers a cost amortitzat a la de 

passius financers a valor raonable amb canvis en resultats, ni d'aquesta a aquella. 

Respecte el seu reconeixement, l’entitat reconeixerà un passiu financer en el seu balanç quan es 

converteixi en part obligada segons les clàusules contractuals de l’instrument financer. En les operacions de 

tresoreria, en tot cas, i en els supòsits que la operació de crèdit s’instrumentalitzi mitjançant un crèdit de 

disposició gradua, es considerarà que l’entitat es converteix en part obligada quan es produeixi la recepció 

de les disponibilitats líquides a la seva tresoreria. 

Per a determinar el moment de reconeixement dels passius financers que sorgeixin d’obligacions no 

contractuals, s’estarà a allò disposat a l’efecte de la corresponent norma de reconeixement i valoració. 

Per a la seva valoració inicial es considerarà: 

a) Passius financers a cost amortitzat:  

Amb caràcter general, els passius financers a cost amortitzat s'han de valorar inicialment pel seu valor 

raonable, que excepte evidència en contra serà el preu de la transacció, que equival al valor raonable de 

la contraprestació rebuda, ajustat amb els costos de transacció que siguin directament atribuïbles a 

l'emissió. No obstant això, els costos de transacció es podran imputar al resultat de l'exercici en què es 

reconeix el passiu quan tinguin poca importància relativa. 

Per a la valoració inicial dels deutes assumits s'aplicarà la norma de reconeixement i valoració núm 18, 

«Transferències i subvencions». 

Les partides a pagar amb venciment a curt termini que no tinguin un tipus d'interès contractual es 

valoren pel seu valor nominal. 

Les partides a pagar amb venciment a llarg termini que no tinguin un tipus d'interès contractual i els 

préstecs rebuts a llarg termini amb interessos subvencionats s'han de valorar pel seu valor raonable que 

serà igual al valor actual dels fluxos d'efectiu a pagar, aplicant la taxa d'interès a la qual l'entitat hagi de 

liquidar els interessos per ajornament o demora en el pagament. 

No obstant això, les partides a pagar a llarg termini sense tipus d'interès contractual es podran valorar 

pel nominal i els préstecs rebuts a llarg termini amb interessos subvencionats es poden valorar per 

l'import rebut, quan l'efecte de la no actualització, globalment considerat, sigui poc significatiu en els 

comptes anuals de l'entitat. 

Quan el passiu financer amb interessos subvencionats es valori pel seu valor actual, la diferència entre 

aquest valor i el valor nominal o l'import rebut, segons el cas, s'ha de reconèixer com una subvenció 
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rebuda i s'imputarà a resultats d'acord amb els criteris establerts en la norma de reconeixement i 

valoració no 18, «Transferències i subvencions». 

En tot cas, les fiances i dipòsits rebuts es valoraran sempre per l'import rebut, sense actualitzar. 

b) Passius financers a valor raonable amb canvis en resultats:  

Es valoraran inicialment pel seu valor raonable que, llevat evidència en contra, és el preu de la 

contraprestació rebuda. 

Els costos de transacció de l'emissió s'han d'imputar al resultat de l'exercici en què es produeixin. 

4.8 COBERTURES COMPTABLES 

Mitjançant una operació de cobertura, un o diversos instruments financers denominats instruments de 

cobertura, són designats per cobrir un risc específicament identificat que pot tenir impacte en el compte 

del resultat econòmic patrimonial o en l'estat de canvis en el patrimoni net, com a conseqüència de 

variacions en el valor raonable o en els fluxos d'efectiu d'una o diverses partides cobertes. 

Amb caràcter general, els instruments que es poden designar com a instruments de cobertura són els 

derivats. En el cas de cobertures de tipus de canvi, també es podran designar com a instruments de 

cobertura actius financers i passius financers diferents dels derivats. 

En una relació de cobertura, l'instrument de cobertura es designa en la seva integritat, encara que només 

ho sigui per un percentatge del seu import total, excepte en els contractes a termini, que es podrà designar 

com a instrument de cobertura el preu de comptat, excloent el component d'interès. 

La relació de cobertura ha de designar-se per la totalitat del temps durant el qual l'instrument de cobertura 

es manté en circulació. 

Dos o més derivats, o proporcions d'ells, podran designar-se conjuntament com a instruments de 

cobertura. 

Un instrument es pot designar per cobrir més d'un risc sempre que: 

▪ es puguin identificar clarament els diferents riscos coberts, 

▪ hi hagi una designació específica de l'instrument de cobertura per a cada un dels diferents riscos 

coberts, i 

▪ l'eficàcia de la cobertura pugui ser demostrada. 

4.9 EXISTÈNCIES 

Per a la seva valoració inicial, els béns i serveis compresos en les existències s'han de valorar pel preu 

d'adquisició o el cost de producció. En les existències que necessitin un període superior a un any per estar 

en condicions de ser venudes, es podran incloure, en el preu d'adquisició o cost de producció, les despeses 

financeres, en els termes que preveu la norma de reconeixement i valoració no 1 , «Immobilitzat material», 

amb el límit del valor realitzable net de les existències en què s'integrin. Els dèbits derivats d'aquestes 

operacions es valoraran d'acord amb el que disposa la norma de reconeixement i valoració núm. 9, 

«Passius financers». 
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a) Preu d'adquisició: El preu d'adquisició comprendrà el consignat en factura, els impostos indirectes 

no recuperables que recaiguin sobre l'adquisició més tots els costos addicionals que es produeixin 

fins que els béns es trobin en la ubicació i condició necessària per al seu ús, com com transports, 

aranzels de duanes, assegurances i altres directament atribuïbles a l'adquisició de les existències. 

Els descomptes, rebaixes i altres partides similars s'han de deduir del preu d'adquisició, així com els 

interessos contractuals incorporats al nominal dels dèbits. També s'han de deduir del preu 

d'adquisició, els interessos incorporats al nominal dels dèbits amb venciment superior a l'any, que 

no tinguin un tipus d'interès contractual, quan es valorin inicialment pel valor actual dels fluxos 

d'efectiu a pagar, d'acord amb que preveu l'apartat 4.1, «Passius financers a cost amortitzat» de la 

norma de reconeixement i valoració no 9, «Passius financers». 

b) Cost de producció: El cost de producció es determina afegint al preu d'adquisició de les matèries 

primeres i altres matèries consumides, els costos directament imputables al producte. També s'hi 

ha d'afegir la part que raonablement correspongui dels costos indirectament imputables als 

productes de què es tracti, en la mesura que aquests costos corresponguin al període de fabricació, 

elaboració o construcció i es basin en el nivell d'utilització de la capacitat normal de treball dels 

mitjans de producció, segons els criteris indicats a la norma de reconeixement i valoració no 1, 

"Immobilitzat material». 

c) Mètodes d'assignació de valor: Quan es tracti de béns concrets que formen part d'un inventari de 

béns intercanviables entre si, s'adoptarà amb caràcter general el mètode del preu mitjà o cost mitjà 

ponderat. El mètode FIFO és acceptable i es pot adoptar, si l'entitat ho considera més convenient 

per a la seva gestió. S'utilitzarà el mateix mètode per inventaris de la mateixa naturalesa o ús. 

Quan no es pugui assignar el valor pels mètodes anteriors es pot determinar prenent el valor raonable 

menys un marge adequat. 

Quan es tracti de béns no intercanviables entre si o béns produïts i segregats per a un projecte específic, el 

valor s'assignarà identificant el preu o els costos específicament imputables a cada bé individualment 

considerat. 

4.10 ACTIUS CONSTRUÏTS O ADQUIRITS PER A ALTRES ENTITATS 

Són els béns construïts o adquirits per una entitat gestora, amb base en el corresponent contracte, conveni 

o acord, amb l'objecte que un cop finalitzat el procés d'adquisició o construcció dels mateixos es 

transfereixin necessàriament a una altra entitat destinatària, amb independència de que aquesta última 

participi o no en el seu finançament. 

Respecte el seu reconeixement i valoració per l’entitat gestora, en el cas de construcció dels béns, quan els 

ingressos i els costos associats al contracte o acord puguin ser estimats amb suficient grau de fiabilitat, els 

ingressos derivats de la mateixa es reconeixeran en el resultat de l'exercici, sobre la base del grau d'avanç o 

realització de l'obra al final de cada exercici. 

El cost de l'obra es calcularà d'acord amb el que estableix per a la determinació del cost de producció en la 

norma de reconeixement i valoració núm. 11, «Existències». 
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Els ingressos associats al contracte o acord de construcció o adquisició no tindran, a efectes comptables, la 

consideració de subvencions rebudes. 

En tot cas, els costos associats al contracte o acord que financi l'entitat gestora s'imputaran com a 

subvenció concedida al resultat de l'exercici que procedeixi d'acord amb els criteris establerts en la norma 

de reconeixement i valoració núm. 18, «Transferències i subvencions». 

No serà d'aplicació l'apartat 3 «Valoració posterior» de la norma de reconeixement i valoració núm. 11, 

«Existències» per a aquest tipus d'actius. 

Respecte el seu reconeixement i valoració per l’entitat destinatària, els desemborsaments que efectuï 

l’entitat destinatària del contracte o acord de construcció o adquisició, per finançar l’obra s’han de registrar 

com a bestretes d’immobilitzat. 

L'entitat registrarà l'actiu en el moment de la recepció, quantificant el seu import d'acord amb el que 

estableix la norma de reconeixement i valoració núm. 1, "Immobilitzat material». La subvenció, que, si 

s'escau es derivi de l'operació, s'ha de reconèixer d'acord amb el que estableix la norma de reconeixement i 

valoració no 18 «Transferències i subvencions», quantificant el seu import per la diferència entre el valor de 

l'actiu rebut i el de les bestretes efectuades per finançar l'obra. 

4.11 TRANSACCIONS EN MONEDA ESTRANGERA 

Una transacció en moneda estrangera és tota operació que s'estableix o exigeix la seva liquidació en una 

moneda estrangera. S'entén per moneda estrangera qualsevol moneda diferent de l'euro. 

Respecte la seva valoració inicial, tota transacció en moneda estrangera s'ha de registrar, en el moment del 

seu reconeixement en els comptes anuals, en euros, aplicant a l'import corresponent en moneda 

estrangera el tipus de canvi al comptat, existent en la data de l'operació. Es pot utilitzar un tipus de canvi 

mitjà del període (com a màxim mensual) per a totes les transaccions que tinguin lloc durant aquest 

interval, en cadascuna de les classes de moneda estrangera en què aquestes s'hagin realitzat, llevat que 

aquest tipus hagi patit variacions significatives durant l'interval de temps considerat. 

En la seva valoració posterior, en cada data de presentació dels comptes anuals s'han d'aplicar les regles 

per a realitzar la conversió dels saldos denominats en moneda estrangera a euros 

L’Ajuntament no realitza transaccions ni es mantenen operacions amb aquests tipus de moneda. 

4.12 INGRESSOS I DESPESES 

Els ingressos i les despeses es registren pel principi de meritació, i en els casos que sigui pertinent, pel de 

correlació entre ambdós. 

a) Ingressos 

➢ Transferències i subvencions rebudes: 

(veure nota 4.14.a) 
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➢ Impostos: 

En el cas dels impostos, es reconeixerà l'ingrés i l'actiu quan tingui lloc el fet imposable i se satisfacin els 

criteris de reconeixement de l'actiu. 

Els impostos s'han de quantificar seguint el criteri general establert a l'apartat anterior. En aquells casos en 

què la liquidació d'un impost es realitzi en un exercici posterior a la realització del fet imposable es poden 

utilitzar models estadístics per determinar l'import de l'actiu, sempre que aquests models tinguin un alt 

grau de fiabilitat. L'ingrés tributari es determinarà pel seu import brut. En el cas que es paguin beneficis als 

contribuents a través del sistema tributari, que en altres circumstàncies serien pagats utilitzant un altre 

mitjà de pagament, aquests constitueixen una despesa i s'han de reconèixer independentment, sense 

perjudici de la seva imputació pressupostària. 

L'ingrés, al seu torn, ha d'incrementar per l'import de qualsevol d'aquestes despeses pagades a través del 

sistema tributari. L'ingrés tributari no obstant això no ha d'incrementar per l'import de les despeses fiscals 

(deduccions), ja que aquestes despeses són ingressos als quals es renuncia i no donen lloc a fluxos 

d'entrada o sortida de recursos. 

➢ Multes i sancions pecuniàries: 

Les multes i sancions pecuniàries són ingressos de dret públic detrets sense contraprestació i de forma 

coactiva com a conseqüència de la comissió d'infraccions a l'ordenament jurídic. El reconeixement dels 

ingressos s'efectuarà quan es recaptin les mateixes o quan en l'ens que tingui atribuïda la potestat per a la 

seva imposició sorgeixi el dret a cobrar-les. 

El naixement del dret de cobrament es produirà quan l'ens impositor compti amb un títol legal executiu 

amb què fer efectiu aquest dret de cobrament. L'existència de tal títol executiu, en el cas de multes i 

sancions pecuniàries es produeix, en qualsevol dels casos següents: 

1. Quan la legislació reguladora de les mateixes estableixi l'executivitat de l'acte d'imposició en el 

moment de la seva emissió. 

2. Quan la legislació reguladora de les mateixes estableixi l'executivitat de l'acte d'imposició en un 

moment posterior al de la seva emissió: 

a. Pel transcurs del termini legalment establert, en cada cas, perquè l'infractor reclami l'acte 

d'imposició de la sanció, sense que s'hagi produït tal reclamació. 

b. Per resolució confirmatòria de l'acte d'imposició en l'últim recurs possible a interposar pel 

subjecte infractor amb anterioritat a l'executivitat de l'acte. 

➢ Ingressos de dret privat: 

Com a norma general, els ingressos de dret privat es registren pel valor raonable de la contraprestació i 

representen els imports a cobrar pel béns lliurats i els serveis prestats en el curs ordinari de les activitats 

de l’Entitat, deduïdes les devolucions, les rebaixes, els descomptes i l’Impost sobre el Valor Afegit, si 

s’escau. 
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b) Despeses 

➢ Transferències i subvencions atorgades: 

 (veure nota 4.14.b) 

➢ Despeses de personal: 

Les despeses de personal es reconeixen en el compte del resultat en el moment que merita l’obligació, 

amb independència del moment en què es produeix el corrent monetari que se’n deriva. 

4.13 PROVISIONS, ACTIUS I PASSIUS CONTINGENTS  

Aquesta norma de reconeixement i valoració s'aplicarà amb caràcter general, excepte si en una altra norma 

de reconeixement i valoració continguda en aquest Pla s'estableix un criteri singular. Tampoc s'aplicarà per 

al registre de provisions en les que siguin necessaris càlculs actuarials per a la seva determinació i les que 

afecten els anomenats beneficis socials. 

a) Provisions 

Una provisió és un passiu sobre el qual hi ha incertesa sobre la seva quantia o venciment. 

Donarà origen al passiu tot succés del que neix una obligació de pagament, de tipus legal, contractual o 

implícita per a l'entitat, de manera que a l'entitat no li queda una altra alternativa més realista que satisfer 

l'import corresponent. 

Una obligació implícita és aquella que es deriva de les actuacions de la mateixa entitat, en què: 

a) a causa d'un patró establert de comportament en el passat, a polítiques governamentals que són 

de domini públic o a una declaració efectuada de forma prou concreta, l'entitat hagi posat de 

manifest davant tercers que està disposada a acceptar cert tipus de responsabilitats; i 

b) com a conseqüència de l'anterior, l'entitat hagi creat una expectativa vàlida, davant aquells tercers 

amb els que ha de complir els seus compromisos o responsabilitats. 

En el seu reconeixement, s'ha de reconèixer una provisió quan es donin la totalitat de les següents 

condicions: 

a) l'entitat té una obligació present (ja sigui legal, contractual o implícita) com a resultat d'un succés 

passat 

b)  és probable que l'entitat hagi de desprendre de recursos que incorporin rendiments econòmics o 

potencial de servei per cancel·lar aquesta obligació, i 

c) pot fer-se una estimació fiable de l'import de l'obligació 

Als efectes anteriors s'ha de tenir en compte el següent: 

Es reconeixeran com a provisions només aquelles obligacions sorgides arran de successos passats, 

l'existència sigui independent de les accions futures de l'entitat. 

No es poden reconèixer provisions per a despeses en què sigui necessari incórrer per funcionar en el futur. 
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Un succés que no hagi donat lloc al naixement immediat d'una obligació, pot fer-ho en una data posterior, 

per causa dels canvis legals o per actuacions de l'entitat. A aquests efectes, també es consideren canvis 

legals aquells en què la normativa hagi estat objecte d'aprovació però encara no hagi entrat en vigor. 

La sortida de recursos es considerarà probable sempre que hi hagi major possibilitat que es presenti que en 

cas contrari, és a dir, que la probabilitat que un succés ocorri sigui més gran que la probabilitat que no es 

presenti en el futur. 

En la seva valoració inicial, l'import reconegut com a provisió ha de ser la millor estimació del 

desemborsament necessari per cancel·lar l'obligació present o per transferir-la a un tercer. Per a la seva 

quantificació s'hauran de tenir en compte les següents qüestions: 

a) La base de les estimacions de cada un dels desenllaços possibles, així com del seu efecte financer, 

s'han de determinar d'acord amb: 

- el judici de la gerència de l'entitat, 

- l'experiència que es tingui en operacions similars, i 

- els informes d'experts. 

b) L'import de la provisió ha de ser el valor actual dels desemborsaments que s'espera que siguin 

necessaris per cancel·lar l'obligació. Quan es tracti de provisions amb venciment inferior o igual a 

un any i l'efecte financer no sigui significatiu no serà necessari dur a terme cap tipus de descompte. 

c) Reemborsament per part de tercers: En el cas que l'entitat tingui assegurat que una part o la 

totalitat del desemborsament necessari per liquidar la provisió li sigui reemborsat per un tercer, tal 

reemborsament serà objecte de reconeixement com un actiu independent, l'import no ha d'excedir 

al registrat en la provisió. Així mateix, la despesa relacionada amb la provisió ha de ser objecte de 

presentació com una partida independent de l'ingrés reconegut com a reemborsament. En el seu 

cas serà objecte d'informació en memòria respecte a aquelles partides que estiguin relacionades i 

que serveixi per a comprendre millor una operació. 

En la seva valoració posterior, com a consideracions generals, les provisions han de ser objecte de revisió 

almenys a fi de cada exercici i ajustades, si s'escau, per reflectir la millor estimació existent en aquell 

moment. En el cas que no sigui ja probable la sortida de recursos que incorporin rendiments econòmics o 

potencial de servei, per cancel·lar l'obligació corresponent, es procedirà a revertir la provisió, la 

contrapartida serà un compte d'ingressos de l'exercici. Amb independència de l'anterior, i atès que 

representen un valor actual, l'actualització de la quantia, es realitzarà, amb caràcter general amb càrrec a 

comptes representatius de despeses financeres. El tipus de descompte a aplicar serà l'equivalent al tipus de 

deute públic per a un venciment anàleg. 

b) Actius contingents 

Un actiu contingent és un actiu de naturalesa possible, sorgit arran de successos passats, l'existència ha de 

ser confirmada només per l'ocurrència, o, si s'escau per la no ocurrència, d'un o més esdeveniments incerts 

en el futur, que no estan enterament sota el control de l'entitat. 
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Els actius contingents no són objecte de reconeixement en el balanç, si bé, s'informarà dels mateixos en la 

memòria en el cas que sigui probable l'entrada de rendiments econòmics o potencial de servei a l'entitat. 

Els actius contingents han de ser objecte d'avaluació continuada. 

c) Passius contingents 

Un passiu contingent és: 

➢ una obligació possible, sorgida arran de successos passats, l'existència ha de ser confirmada només per 

l'ocurrència, o, si s'escau per la no ocurrència, d'un o més esdeveniments incerts en el futur, que no 

estan enterament sota el control de l'entitat; o bé 

➢ una obligació present, sorgida arran de successos passats, que no s'ha reconegut comptablement 

perquè: 

- no és probable que l'entitat hagi de satisfer-la, desprenent-se de recursos que incorporin 

rendiments econòmics o prestació de serveis; o bé 

- l'import de l'obligació no pot ser valorat amb la suficient fiabilitat. 

L'entitat no ha de procedir al reconeixement de cap passiu contingent en el balanç. Tanmateix s'informarà 

en memòria, excepte en el cas que la possibilitat de tenir una sortida de recursos que incorporin 

rendiments econòmics o prestació de serveis, es consideri remota. 

Els passius contingents han de ser objecte d'avaluació continuada. 

4.14 TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS 

Als únics efectes del Pla General de Comptabilitat Pública: 

Les transferències tenen per objecte un lliurament dinerari o en espècie entre els diferents agents de les 

administracions públiques, i d'aquests a altres entitats públiques o privades i a particulars, i viceversa, totes 

elles sense contrapartida directa per part dels beneficiaris, destinant-se a finançar operacions o activitats 

no singularitzades. 

Les subvencions tenen per objecte un lliurament dinerari o en espècie entre els diferents agents de les 

administracions públiques, i d'aquests a altres entitats públiques o privades i a particulars, i viceversa, totes 

elles sense contrapartida directa per part dels beneficiaris, destinant-se a un cap , propòsit, activitat o 

projecte específic, amb l'obligació per part del beneficiari de complir les condicions i requisits que 

s'haguessin establert o, en cas contrari, procedir al seu reintegrament.  

Les transferències i subvencions suposen un augment del patrimoni net del beneficiari de les mateixes i, 

simultàniament, una correlativa disminució del patrimoni net del concedent. 

a) Transferències i subvencions rebudes 

En el seu reconeixement: 

➢ Les transferències rebudes: es reconeixeran com a ingrés imputable al resultat de l'exercici en què es 

reconeguin. Les transferències monetàries es reconeixeran simultàniament al registre de l'ingrés 

pressupostari de conformitat amb els criteris recollits en el marc conceptual de la comptabilitat 
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pública. No obstant això, es poden reconèixer amb anterioritat quan s'hagin complert les condicions 

establertes per a la seva percepció. Les transferències rebudes en espècie s'han de reconèixer en el 

moment de la recepció del bé. 

➢ Les subvencions rebudes: es consideraran no reintegrables i es reconeixeran com a ingressos per l'ens 

beneficiari quan hi hagi un acord individualitzat de concessió de la subvenció a favor de l'esmentat ens, 

s'hagin complert les condicions associades al seu gaudi i no hi hagi dubtes raonables sobre la seva 

percepció, sense perjudici de la imputació pressupostària de les mateixes, que s'efectuarà d'acord amb 

els criteris recollits en el marc conceptual de la comptabilitat pública. En els altres casos les 

subvencions rebudes es consideren reintegrables i es reconeixeran com passiu. 

b) Transferències i subvencions atorgades 

En el seu reconeixement: 

➢ Monetàries: Les transferències i subvencions concedides s'han de comptabilitzar com a despeses en el 

moment en què es tingui constància que s'han complert les condicions establertes per a la seva 

percepció, sense perjudici de la imputació pressupostària de les mateixes, que s'efectuarà d'acord amb 

els criteris recollits a la primera part d'aquest text relativa al marc conceptual de la comptabilitat 

pública. 

 Quan al tancament de l'exercici estigui pendent el compliment d'alguna de les condicions establertes 

per a la seva percepció, però no hi hagi dubtes raonables sobre el seu futur compliment, s'haurà de 

dotar una provisió pels corresponents imports, amb la finalitat de reflectir la despesa. 

➢ No monetàries o en espècie: En el cas de lliurament d'actius, l'entitat concedent haurà de reconèixer la 

transferència o subvenció concedida en el moment del lliurament al beneficiari. 

En el cas de deutes assumits d'altres ens, l'entitat que assumeix el deute haurà de reconèixer la 

subvenció concedida en el moment en què entri en vigor la norma o l'acord d'assumpció, registrant 

com a contrapartida el passiu sorgit com a conseqüència d'aquesta operació. 

En la valoració, les transferències i subvencions de caràcter monetari es valoren per l'import concedit, tant 

per l'ens concedent com pel beneficiari. 

Les transferències i subvencions de caràcter no monetari o en espècie es valoren pel valor comptable dels 

elements lliurats, en el cas de l'ens concedent, i pel seu valor raonable en el moment del reconeixement, en 

el cas de l'ens beneficiari, llevat que, d'acord amb una altra norma de reconeixement i valoració, es 

dedueixi una altra valoració de l'element patrimonial en què es materialitzi la transferència o subvenció. 

Les subvencions rebudes per assumpció de deutes s'han de valorar pel valor comptable del deute en el 

moment en què aquesta és assumida. 

Les subvencions concedides per assumpció de deutes es valoraran pel valor raonable del deute en el 

moment de l'assumpció. 

4.15 ACTIVITATS CONJUNTES 

Una activitat conjunta és un acord en virtut del qual dues o més entitats denominades partícips emprenen 

una activitat econòmica que se sotmet a gestió conjunta, fet que suposa compartir la potestat de dirigir les 
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polítiques financera i operativa d'aquesta activitat amb la finalitat d'obtenir rendiments econòmics o 

potencial de servei, de tal manera que les decisions estratègiques, tant de caràcter financer com operatiu 

requereixin el consentiment unànime de tots els partícips. 

L’Ajuntament no ha realitzat cap activitat econòmica juntament amb altres partícips. 

4.16 ACTIUS EN ESTAT DE VENDA 

Es classifiquen sota aquest epígraf els actius disponibles, en les seves condicions actuals, per a la seva 

venda immediata essent aquesta altament probable en el decurs del proper exercici, havent iniciat ja 

actuacions per trobar un comprador. 

Inicialment, aquests actius mantenen el valor comptable que els corresponia quan es classificaven com a 

actiu no corrent, incloent-hi, si escau, el deteriorament acumulat previ a la seva reclassificació. 

Posteriorment, es valoren al menor valor entre el comptable i el seu valor raonable menys els costos de 

venda. Quan aquest últim és inferior, l’Entitat reconeix un deteriorament del seu valor. En cas de reversió 

posterior, el valor comptable no supera mai el seu valor inicial. 

Els actius en estat de venda no són objecte d’amortització mentre mantenen aquesta classificació. 

 

5. IMMOBILITZAT MATERIAL 

Els comptes del subgrup 21 recullen els elements de l’immobilitzat material; en concret, els comptes: 

• 210: terrenys i béns naturals 

• 211: construccions 

• 212: infraestructures 

• 213: béns del patrimoni històric 

• 214: maquinària i utillatge 

• 215: instal·lacions tècniques i altres instal·lacions 

• 216: mobiliari 

• 217: equips per a processos d’informació 

• 218: elements de transport 

• 219: altre immobilitzat material  

Els comptes del subgrup 23 recullen els elements de l’immobilitzat material i inversions immobiliàries en 

curs; en concret, els comptes en relació a l’immobilitzat material en curs són: 

• 2300: adaptació de terrenys i béns naturals. Immobilitzat material 

• 2310: construccions en curs. Immobilitzat material 

• 232: infraestructures en curs 

• 233: béns del patrimoni històric en curs 

• 234: maquinària i utillatge en curs 

• 235: instal·lacions tècniques i altres instal·lacions en muntatge 

• 237: equips per a processos d’informació en muntatge 
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• 238: altre immobilitzat material en curs 

• 2390: Bestretes per a immobilitzacions materials  

L’amortització acumulada d’aquests elements es comptabilitza en els respectius comptes 281X i la dotació 

per a amortitzacions, en comptes 681X. 

El deteriorament d’aquests elements es comptabilitza en els respectius comptes 291 i les pèrdues per 

deteriorament, en comptes 691X; els excessos i aplicacions de provisions i de pèrdues per deteriorament, 

en comptes 791X. En l’exercici 2019 no se n’han registrat. 

Els terrenys i béns naturals i els béns del patrimoni històric no s’amortitzen.  

Les dotacions a les amortitzacions de l’immobilitzat a 31/12/2019 han estat de 1.218.625,36 €, dels quals 

1.192.688,06 € corresponen a immobilitzat material.    

El detall de la situació dels comptes d’immobilitzat material es presenta en l’annex I (5), que presenta un 

saldo final de 17.791.570,47, que difereix lleugerament respecte al saldo a finals del 2018, que era de 

17.656.394,50 €. En el document de l’annex l’import que figura com a “saldo inicial” i “saldo final” fan 

referència als valors nets comptables, i l’import que figura com a “amortització de l’exercici” (1.189.382,47 

€) correspon a les amortitzacions de l’any menys l’amortització acumulada dels bens que han estat 

“sortides” durant el 2019.  

 

6. PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL 

El concepte legal de patrimoni públic de sòl es troba en l'apt. 1 de l'Art. 51, Real Decret Legislatiu 7/2015, 

de 30 d'octubre que disposa el següent: 

Amb la finalitat de regular el mercat de terrenys, obtenir reserves de sòl per a actuacions d'iniciativa 

pública i facilitar l'execució de l'ordenació territorial i urbanística, integren els patrimonis públics de sòl els 

béns, recursos i drets que adquireixi l'Administració en virtut del deure a què es refereix la lletra b) de 

l'apartat 1 de l'Art. 18, Real Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, sense perjudici dels altres que 

determini la legislació sobre ordenació territorial i urbanística. 

Els béns dels patrimonis públics de sòl constitueixen un patrimoni separat i els ingressos obtinguts 

mitjançant l'alienació dels terrenys que els integren o la substitució per diners a què es refereix la lletra b) 

de l'apartat 1 de l'Art. 18, Real Decret Legislatiu juliol / 2015, de 30 d'octubre, es destinaran a la 

conservació, administració i ampliació del mateix, sempre que només es financin despeses de capital i no 

s'infringeixi la legislació que els sigui aplicable, o als usos propis de la seva destinació. 

Segons el Diccionari de l'espanyol jurídic de la RAE i el CGPJ per patrimoni públic de sòl s'entenen aquells 

"béns i recursos obtinguts per cessió obligatòria i gratuïta dels propietaris en una actuació urbanística, la 

destinació principal és l'habitatge de protecció pública i que es caracteritza per que el producte de la seva 

alienació es reintegra en el mateix ". Tal definició, construïda sobre la legislació precedent, és perfectament 

vàlida en relació amb la regulació que, sobre la matèria, realitza el vigent Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 

30 d'octubre. Així, i pel que fa a la noció i finalitat dels patrimonis públics de sòl, l'Art. 51, Real Decret 

Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre disposa el següent: 
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• Els béns i recursos que integren necessàriament els patrimonis públics de sòl en virtut del que disposa 

l'apartat 1 de l'article anterior, s'han de destinar a la construcció d'habitatges subjectes a algun règim 

de protecció pública, llevat del que disposa la lletra a) de l' apdo.2 de l'Art. 18 del RDLeg. 7/2015 de 30 

de Oct (TR. De la llei de sòl i rehabilitació urbana). Podran ser destinats també a altres usos d'interès 

social, d'acord amb el que disposin els instruments d'ordenació urbanística, només quan així ho 

prevegi la legislació en la matèria especificant els fins admissibles, que seran urbanístics, de protecció 

o millora d'espais naturals o dels béns immobles del patrimoni cultural, o de caràcter socioeconòmic 

per a atendre les necessitats que requereixi el caràcter integrat d'operacions de regeneració urbana. 

• Els terrenys adquirits per una Administració en virtut del deure a què es refereix la lletra b) de l'apartat 

1 de l'art. 18 del RDLeg. 7/2015 de 30 de Oct (TR. De la llei de sòl i rehabilitació urbana) que estiguin 

destinats a la construcció d'habitatges subjectes a algun règim de protecció pública que permeti taxar 

el seu preu màxim de venda, lloguer o altres formes d'accés a l'habitatge, no podran ser adjudicats, ni 

en la transmissió ni en les successives, per un preu superior al valor màxim de repercussió del sòl sobre 

el tipus d'habitatge de què es tracti, d'acord amb la seva legislació reguladora. En l'expedient 

administratiu i en l'acte o contracte de l'alienació es farà constar aquesta limitació. 

Com excepció a l'anterior, el apt. 5 de l'Art. 52 del RDLeg. 7/2015 de 30 de Oct (TR. De la llei de sòl i 

rehabilitació urbana) estableix que excepcionalment, els municipis que disposin d'un patrimoni públic de 

sòl, podran destinar-lo a reduir el deute comercial i financera de l'Ajuntament, sempre que es compleixin 

tots els requisits següents: 

▪ Haver aprovat el pressupost de l'entitat local de l'any en curs i liquidat els dels exercicis anteriors. 

▪ Tenir el Registre del patrimoni municipal del sòl correctament actualitzat. 

▪ Que el pressupost municipal tingui correctament comptabilitzades les partides del patrimoni municipal 

del sòl. 

▪ Que hi hagi un Acord del Ple de la corporació local en què es justifiqui que no cal dedicar aquestes 

quantitats als fins propis del patrimoni públic de sòl i que es destinaran a la reducció del deute de la 

corporació local, indicant el manera en què es procedirà a la seva devolució. 

▪ Que s'hagi obtingut l'autorització prèvia de l'òrgan que exerceixi la tutela financera. 

A l’Ajuntament d’Arenys de Munt s’aprova al Ple del 6 de febrer de 2007 el següent acord: 

En virtut del que determina l’art. 105 del Reglament del Patrimoni dels Ens locals de Catalunya, es 

proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 

Primer.- Constituir el Patrimoni públic de sòl i habitatge d’aquest Ajuntament, com a patrimoni 

separat de la resta de béns municipals i que, actualment, no té assignats béns i al qual s’hauran 

d’inscriure: 

- Aprofitaments urbanístics de cessió obligatòria i gratuïta en sòl urbà i urbanitzable. 

- Expropiacions forçoses per constitució o ampliació del PPSH. 

- Ingressos de sancions urbanístiques 

- Ingressos obtinguts d’alienacions i gestió del patrimoni. 

- Aprofitaments urbanístics de cessió obligatòria materialitzats totalment o parcialment en diners. 
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Segon.- Que per part del Departament d’Intervenció i Tresoreria d’aquest Ajuntament, es 

constitueixi un compte restringit, com a mecanisme de control, per a ingressar els fons que 

s’obtinguin mitjançant l’alienació i gestió dels béns del patrimoni públic de sòl i habitatge.” 

 

En l’exercici 2019 la constitució del patrimoni públic del sòl està formada íntegrament pels ingressos de 

sancions urbanístiques dels diferents exercicis i és de 47.241,50€, igual que la de l’exercici 2018. Si bé el 

llistat de l’annex I (doc.6) es mostra sense dades, dins el mòdul de projectes i en l’annex I (doc.24.5) es 

troba el projecte 2008-8-AFECT-1 PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL I HABITATGE amb un import de 47.241,50€. 

 

7. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES 

Els comptes del subgrup 22 recullen els elements considerats inversions immobiliàries; en concret, els 

comptes: 

• 220: inversions en terrenys 

• 221: inversions en construccions 

Els comptes del subgrup 23 recullen els elements de l’immobilitzat material i inversions immobiliàries en 

curs; en concret, els comptes en relació a les inversions immobiliàries en curs són: 

• 2301: adaptació de terrenys i béns naturals. Inversions immobiliàries 

• 2311: construccions en curs. Inversions immobiliàries  

• 2391: Bestretes per a inversions immobiliàries 

L’amortització acumulada d’aquests elements es comptabilitza en els respectius comptes 282X i la dotació 

per a amortitzacions, en comptes 682X. 

El deteriorament d’aquests elements es comptabilitza en els respectius comptes 292 i les pèrdues per 

deteriorament, en comptes 692X; els excessos i aplicacions de provisions i de pèrdues per deteriorament, 

en comptes 792X. 

Altres comptes relacionats són els treballs realitzats per a les inversions immobiliàries (782) i en curs (783), 

els beneficis procedents de les inversions immobiliàries (772) i les pèrdues (672). 

Aquest Ajuntament no té béns considerats com inversions immobiliàries. Conseqüentment, no hi ha 

moviments en aquests comptes, tal com es mostra a l’annex I (doc.7). 

 

8. IMMOBILITZAT INTANGIBLE 

Els comptes del subgrup 20 recullen els elements de l’immobilitzat intangible; en concret, els comptes: 

• 200: inversió en investigació 

• 201: inversió en desenvolupament 

• 203: propietat industrial i intel·lectual 
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• 206: aplicacions informàtiques 

• 207: inversions sobre actius utilitzats en règim d’arrendament o cedits 

• 208: bestretes per a immobilitzacions intangibles 

• 209: altre immobilitzat intangible.  

L’amortització acumulada d’aquests elements es comptabilitza en els respectius comptes 280X i la dotació 

per a amortitzacions, en comptes 680X. 

El deteriorament d’aquests elements es comptabilitza en els respectius comptes 290 i les pèrdues per 

deteriorament, en comptes 690X; els excessos i aplicacions de provisions i de pèrdues per deteriorament, 

en comptes 790X. 

Altres comptes relacionats són els treballs realitzats per a l’immobilitzat intangible (780), els beneficis 

procedents de l’immobilitzat intangible (770) i les pèrdues (670). 

Les dotacions a les amortitzacions de l’immobilitzat intangible realitzades a 31/12/2019 han estat de 

25.937,30 €. 

El detall de la situació dels comptes d’immobilitzat intangible es presenta en l’annex I (doc.8), amb un 

saldo final de 45.776,53 €. 

 

9. ARRENDAMENTS FINANCERS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA 

SIMILAR 

9.1 ARRENDAMENTS FINANCERS 

Formaran part d’aquest concepte els arrendaments de la condició dels quals es dedueixi que es 

transfereixen substancialment els riscos i avantatges inherents a la propietat de l’actiu objecte del 

contracte. La seva valoració s’efectua d’acord amb la naturalesa del bé.  

Els arrendaments financers de l’Ajuntament d’Arenys de Munt en l’exercici 2019 es detallen en l’annex I 

(doc.9), consistents en els vehicles de la policia, la màquina escombradora de la brigada municipal i la gespa 

del camp de futbol. 

9.2 ARRENDAMENTS OPERATIUS 

Les quotes derivades dels arrendaments operatius es reconeixen com despeses del resultat de l’exercici en 

el què es meritin. Bàsicament, es tracta de maquinària com els ordinadors o les fotocopiadores. 

9.3 VENDA AMB ARRENDAMENT POSTERIOR 

En aquests casos de venda amb arrendament posterior l’arrendatari no modifica la qualificació de l’actiu ni 

reconeix els resultats de la transacció, sinó que registra l’import percebut com un passiu financer. 

L’Ajuntament no ha realitzat aquest tipus d’operacions en l’exercici 2019. 
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10.  ACTIUS FINANCERS 

Constitueixen aquests tipus d’actius les inversions financeres permanents, registrades a preu d’adquisició. 

L’Ajuntament reconeix aquests actius financers en el balanç quan es converteixi en part obligada d’acord 

amb els clàusules del contracte o acord mitjançant el qual es formalitza la inversió financera. Al tancament 

de l’exercici s’han d’efectuar les correccions valoratives necessàries sempre que existeixi evidència que el 

valor comptable de la inversió no serà recuperable.  

LLARG TERMINI (LL/T) 

Els comptes del subgrup 25 recullen les inversions financeres a ll/t en entitats del grup, multigrup i 

associades; en l’Ajuntament d’Arenys de Munt és de 2.055.549,36€ corresponent a les accions de la 

societat municipal GUSAM.  

Els comptes del subgrup 26 corresponen a altres inversions financeres a ll/t; hi figura un préstec a GUSAM 

que en l’exercici 2019 és de 32.017,50 €. 

I els comptes del subgrup 27 corresponen a les fiances i dipòsits constituïts a ll/t, amb saldo 0 en l’exercici 

2019. 

El deteriorament d’aquests elements es comptabilitza en els respectius comptes 294X, 295X, 296X, 297X i 

298X i les pèrdues per deteriorament, en comptes 696X, 697X i 698X; els excessos i aplicacions de 

provisions i de pèrdues per deteriorament, en comptes 796X, 797X i 798X. 

CURT TERMINI (C/T) 

Els comptes del subgrup 53 recullen les inversions financeres a c/t en entitats del grup, multigrup i 

associades, els del subgrup 54, altres inversions financeres a c/t; els del subgrup 55, altres comptes 

financeres; els del subgrup 56, les fiances i dipòsits rebuts i constituïts a c/t i ajustos per periodificació; els 

del subgrup 57, efectiu i actius líquids equivalents.  

El deteriorament d’aquests elements es comptabilitza en els respectius comptes 594X, 595X, 596X, 597X i 

598X i les pèrdues per deteriorament, en comptes 696X, 697X i 698X; els excessos i aplicacions de 

provisions i de pèrdues per deteriorament, en comptes 796X, 797X i 798X. 

Durant el present exercici, l’Ajuntament ha gestionat la seva tresoreria a través de dipòsits a entitats 

financeres, sens perjudici de la existència de la caixa operativa i restringida.  

El actius financers queden detallats en l’annex I (doc. 10.1.a). 

Els saldos presentats concorden amb els certificats de les entitats que l’acrediten. Les diferents incidències 

mensuals si n’hi ha s’expliquen en les actes d’arqueig que s’adjunten en la memòria.  

En l’apartat 25. “Indicadors financers, patrimonials i pressupostaris” s’ofereixen algunes referències sobre 

la liquiditat de la corporació i altres dades sobre la solvència de la tresoreria municipal. 
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11. PASSIUS FINANCERS 

11.1 SITUACIÓ DELS MOVIMENTS DE DEUTE 

Els passius financers d’aquest Ajuntament són deutes amb entitats de crèdit. Aquests deutes constitueixen 

passius financers a cost amortitzat i es valoren pel seu valor raonable que llevat evidència en contra, és el 

preu de la transacció, és a dir, el valor raonable de la contraprestació, ja que els costos de la transacció s’hi 

imputen al resultat de l’exercici. 

Durant l’exercici de 2019, l’Ajuntament no ha realitzat operacions d’emissió, transformació o cancel·lació 

de deute públic representat en títols-valors. L’endeutament es duu a terme mitjançant operacions de 

préstec amb entitats financeres o ens públics.  

No es mantenen operacions denominades amb moneda estrangera. Cal tenir present que tot el deute 

existent es troba en moneda nacional i tots els interessos són explícits, sense que s’hagin realitzat 

operacions d’intercanvi financer. 

Es destaca la bona salut econòmico-financera de l’entitat. S’acompleixen tots els ratis i en una proporció 

molt allunyada dels límits financers establerts legalment. L’entitat està en règim de comunicació a Tutela 

Financera de la Generalitat a l’hora de concertar operacions de préstecs.  

La liquidació de la participació en els ingressos de l’Estat (PIE) del 2008/2009 va ser negativa en un import 

de 320.523,30€ i a data 01/01/2019, restava pendent de retornar 112.450,86 €; a 31/12/2019, resta 

pendent de pagar, la quantitat de 74.967,30 €. 

De les operacions de crèdit vigents, s’informa que, amb data 31/12/19, l’import total del deute viu 

pendent d’amortitzar és de 2.651.967,66 €: 
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En relació als interessos de les operacions de préstecs, meritats i no vençuts són els següents: 

 

 

 
 

Per estar només en règim de comunicació a Tutela Financera de la Generalitat, el rati legal d’endeutament 

ha de ser inferior al 110 % i l’estalvi net ha de ser positiu i el seu rati superior a 0. 

Per a la determinació dels ingressos corrents a computar en el càlcul de l’estalvi net i el nivell 

d’endeutament, s’han deduït els ingressos afectats a operacions de capital i qualsevol altres ingressos 

aplicats als capítol I a V que, per la seva afectació legal i/o caràcter no recurrent, no tenen consideració 

d’ingressos ordinaris.  

El percentatge que representa el deute actual en relació als ingressos ordinaris liquidats del 2019 és el 

següent (comptant les liquidacions negatives de les PIE’s): 

    Deute a 31/12/2019 

Deute Viu   2.651.967,66 € 

Ingressos corrents   9.724.002,22 € 

% deute viu 27% 

 

Conseqüentment, l’Ajuntament d’Arenys de Munt donant compliment a les prescripcions legals – liquidació 

del pressupost de 2019 amb estalvi net positiu i amb un volum d’endeutament inferior al 75% dels recursos 

ordinaris – pot concertar, sense autorització prèvia de l’òrgan competent en matèria de tutela financera 

per a les entitats locals, noves operacions de crèdit a llarg termini per al finançament de les seves 

inversions. 

El detall de la situació dels moviments del deute es presenta a l’annex I (docs. 11.1). 
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a) Deutes a cost amortitzat 

La norma de registre i valoració 9ª del pla general comptable tipifica els deutes amb les entitats de crèdit 

com passius financers a cost amortitzat. La valoració inicial d’aquests tipus de passius es realitza pel seu 

valor raonable, entenent com a tal el valor de la contraprestació més els costos de transacció. Els costos de 

transacció no tenen un import significatiu en la concertació de les operacions de crèdit a llarg termini, per 

la qual cosa en compliment de la dita norma de valoració s’imputen a resultat de l’exercici. D’altra banda, 

les operacions de crèdit a llarg termini que concerta l’Ajuntament no comporten interessos implícits, sinó 

únicament interessos explícits. Per aquesta raó la meritació d’aquests interessos també s’hi imputa al 

resultat de l’exercici. 

Per els raons exposades la valoració d’aquests passius financers es realitza en referència al capital viu 

pendent d’amortitzar, tal com s’especifica en l’apartat següent. 

b) Deutes a valor raonable 

L’Ajuntament no te deutes a valor raonable. 

11.2 LÍNIES DE CRÈDIT   

Durant l’exercici 2019, l’Ajuntament no ha realitzat operacions d’aquests tipus. 

11.3 INFORMACIÓ SOBRE ELS RISCOS DE TIPUS DE CANVI I DE TIPUS D’INTERÈS  

a) Risc de tipus de canvi 

Durant l’exercici 2019, l’Ajuntament no ha realitzat operacions d’aquests tipus. 

b) Risc de tipus d’interès 

Durant l’exercici 2019, l’Ajuntament no ha realitzat operacions d’aquests tipus. 

11.4 AVALS I ALTRES GARANTIES CONCEDIDES   

a) Avals concedits 

Aquest Ajuntament no té aprovat cap aval a favor de cap subjecte beneficiari. 

b) Avals executats 

No s’ha executat cap aval durant l’exercici 2019. 

c) Avals reintegrats 

No s’ha reintegrat cap aval durant l’exercici 2019. 

S’adjunten els llistats d’avals concedits, executats i reintegrats a l’annex I. 
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12. COBERTURES COMPTABLES 

Estan integrats per instruments financers que cobreixen un risc específicament identificat que pot tenir 

impacte en el compte del resultat econòmic patrimonial o en l’estat de canvis en el patrimoni net, com a 

conseqüència de variacions en el valor raonable o en els fluxos d’efectiu d’una o diverses partides cobertes. 

Durant l’exercici 2019, l’Ajuntament no ha disposat de cobertures comptables. 

 

13. ACTIUS CONSTRUÏTS O ADQUIRITS PER A ALTRES ENTITATS I ALTRES 

EXISTÈNCIES 

Els comptes del grup 3 “Existències i altres actius en estat de venda” recullen aquests elements; en 

concret, els comptes: 

30. COMERCIALS  

300. Mercaderies A 

301. Mercaderies B 

31. MATÈRIES PRIMERES  

310. Matèries primeres A 

311. Matèries primeres B 

32. ALTRES APROVISIONAMENTS 

320. Elements i conjunts incorporables 

321. Combustibles 

322. Recanvis 

325. Materials diversos 

326. Embalatges 

327. Envasos 

328. Material d’oficina 

33. PRODUCCIÓ EN CURS  

330. Productes en curs A 

331. Productes en curs B 

34. PRODUCTES SEMIACABATS  

340. Productes semiacabats A 

341. Productes semiacabats B 

35. PRODUCTES ACABATS  

350. Productes acabats A 

351. Productes acabats B 

36. SUBPRODUCTES, RESIDUS I MATERIALS RECUPERATS  

360. Subproductes A 

361. Subproductes B 
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365. Residus A 

366. Residus B 

368. Materials recuperats A 

369. Materials recuperats B 

37. ACTIUS CONSTRUÏTS O ADQUIRITS PER A ALTRES ENTITATS  

370. Actius construïts o adquirits per a altres entitats 

38. ACTIUS EN ESTAT DE VENDA  

380. Actius en estat de venda 

 

El deteriorament d’aquests elements es comptabilitza en els respectius comptes 39X i les pèrdues per 

deteriorament, en comptes 694X; els excessos i aplicacions de provisions i de pèrdues per deteriorament, 

en comptes 794X. 

Altres comptes relacionats són els beneficis procedents dels actius en estat de venda (774) i les pèrdues 

(674). 

L’Ajuntament d’Arenys de Munt no té actius construïts o adquirits per a altres entitats i altres existències. 

13.1 EXISTÈNCIES 

Degut al caràcter administratiu de les activitats de l’Ajuntament i, d’acord amb les normes de la ICAL, 

l’Ajuntament no ha realitzat operacions de caràcter comercial i, per tant, no ha comptabilitzat cap operació 

en aquest epígraf. 

13.2 ACTIUS CONSTRUÏTS O ADQUIRITS PER A ALTRES ENTITATS 

Són béns adquirits o construïts per una entitat que una vegada finalitzats es transfereixen a una altra 

entitat destinatària, independentment que aquesta última participi o no en el seu finançament. 

L’Ajuntament no ha realitzat inversions d’aquests tipus en l’exercici 2019. 

 

14. MONEDA ESTRANGERA 

L’Ajuntament no manté operacions ni realitza transaccions amb moneda diferent a l’euro. 

 

15. TRANSFERÈNCIES, SUBVENCIONS I ALTRES INGRESSOS I DESPESES 

En aquesta nota s’informa de les transferències i subvencions rebudes i les concedides l’import de les quals 

sigui significatiu, entès com a paràmetre orientatiu a efectes de determinar quan un import és significatiu 

el fet que sigui superior a 3.000 €. 

No obstant, a l’annex I (docs.15) es mostren totes les subvencions i transferències que genera de forma 

automàtica el programa de gestió comptable, llistat que recull únicament les subvencions de capital. 
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15.1 TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES 

Destacar que les subvencions i transferències corrents rebudes amb import superior a 3.000€, de forma 

agrupada per concepte, són les detallades a continuació: 

a) Transferències rebudes: 

CARACTERÍSTIQUES IMPORT REBUT 2019 

COMPENSACIÓ 1A QUOTA PIE NEGATIVA 2017 -46.303,54 

COMPENSACIÓ DEUTE PIE NEGATIVA 2008-2009 -37.483,56 

LIQUIDACIO DEIXALLERIA (2018/2019)  95.733,50 

PMTE 2019  1.792.396,64 

FONS DE COOPERACIÓ LOCAL ANY 2019 147.460,67 

 

b) Subvencions rebudes: 

Corrents:  

Import Nom terc. Text lliure 

3.157,00 DIPUTACIO DE BARCELONA 
SUBV 2019 - 19/Y/272343 - FINANÇAMENT CONVINVENCIA I 
CIVISME: CAMPANYA CIVISME 

3.448,50 DIPUTACIO DE BARCELONA SUBVENCIO REFORMES BIBLIOTECA 

3.570,00 CONSELL COMARCAL DEL MARESME 
CONVENI COL.LABORACIO FINANÇAMENT PLA ACTUACIO 
MUNICIPAL EN JOVENTUT 2017 - PLA LOCAL DE JOVENTUT 

3.570,00 CONSELL COMARCAL DEL MARESME 
CONVENI COL.LABORACIO FINANÇAMENT PLA ACTUACIO 
MUNICIPAL EN JOVENTUT 2018 - PLA LOCAL DE JOVENTUT 

3.733,48 CONSELL COMARCAL DEL MARESME SUBVENCIO URGENCIES SOCIALS ANY 2018 

3.918,00 DIPUTACIO DE BARCELONA 
SUBV.2019 - 19/Y/268618 - FUNCIONAMENT DE LES ESCOLES 
MUNICIPALS 

3.999,44 DIPUTACIO DE BARCELONA 
SUBV.2019 - 19/Y/272162 - FINANÇAMENT EN L'ÀMBIT DE 
DONES LGBTI 

4.000,00 DIPUTACIO DE BARCELONA SUBV.2019 - 19/Y/269263 - SOLUCIONS DIGITALS 2019 

4.064,16 DIPUTACIO DE BARCELONA SUBV.2019 - 19/Y/269759 - BRIGADA JOVE - ESPAI JOVE 

4.420,71 CONSELL COMARCAL DEL MARESME SUBVENCIO 2017 - URGENCIES SOCIALS 2017 

6.000,00 DIPUTACIO DE BARCELONA 
CONVENI PARC MONTNEGRE 4 ANYS (2019) - 6000 E (2020) - 
6200 E (2021) - 6400 E (2022) - 6600 E 

6.100,94 CONSELL COMARCAL DEL MARESME SUBVENCIO 1R PAGAMENT SAD SOCIAL ANY 2018 

7.310,69 CONSELL COMARCAL DEL MARESME SUBVENCIO EBAS 2017 

7.691,22 
CONSELL CATALA DE L'ESPORT - 
GENERALITAT DE CATALUNYA BESTRETA - SUBV. PRESTEC PAVELLO ANUALITAT 2020 

8.000,00 DIPUTACIO DE BARCELONA SUBV.2019 - 19/Y/269098 - FEM COMERÇ, FEM POBLE 

8.000,00 DIPUTACIO DE BARCELONA 
SUBV.2019 - 19/Y/267390 - BEQUES ESPORTIVES PER A 
INFANTS EN RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL 

8.618,87 CONSELL COMARCAL DEL MARESME 
SUBV. 2017 - SERVEI D'ATENCIO DOMICILIARIA DE 
DEPENDENCIA ANY 2017 

8.747,57 DIPUTACIO DE BARCELONA SUBV.2019 - 19/Y/270772 - ACTIVITATS PER LA SALUT 

9.088,31 CONSELL COMARCAL DEL MARESME 
SUBVENCIO CONSELL COMARCAL SAD DEPENDENCIA DE L'ANY 
2018 

9.361,93 CONSELL COMARCAL DEL MARESME SUBV. 2017 - SAD SOCIAL 2017 

9.443,70 DIPUTACIO DE BARCELONA 
SUBV. 2019 - 19/Y/264634 - ARRANJAMENT DE CAMINS 
FORESTALS PLA DE PREVENCIO D'INCENDIS FORESTALS PPI 
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10.395,00 
AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA. 
GENERALITAT DE CATALUNYA 

SUBV.2017 - EXP.SV17000313 - MANTENIMENT, MILLORA I 
REH. POUS ADSCRITS SERVEI AIGUA POTABLE DEL MUNICIPI. 
IMP.JUST.MENYS 

11.000,00 SERVEI CATALÀ D'OCUPACIÓ 
SUBV.2019 - TSF/1844/2019 - EXPEDIENT SOC048/19/00145 - 
JOVES EN PRÀCTIQUES PER L'ANY 2019 

13.909,86 DIPUTACIO DE BARCELONA SUBV.2019 - 19/Y/271011 - SANITAT AMBIENTAL 

14.250,00 DIPUTACIO DE BARCELONA 
SUBVENCIÓ 2019-2020 - SERVEI DE MEDIACIÓ 14.250 E CADA 
ANY 

15.544,71 CONSELL COMARCAL DEL MARESME 
2N PAGAMENT SUBVENCIO CONSELL COMARCAL SERVEIS 
SOCIALS EQUIPS BASICS ANY 2018 

30.644,70 DIPUTACIO DE BARCELONA 
SUBV.2019 - 19/X/266078 - PROGRAMA COMPLEMENTARI 
GARANTIA BENESTAR SOCIAL 2019 

30.664,16 SERVEI CATALA DE LA SALUT 
SUBV.2019 - CONVENI SERVEI CATALA DE LA SALUT - 
MANTENIMENT DEL CAP PER L'ANY 2019 

30.699,64 GENERALITAT DE CATALUNYA 
BESTRETA 50% - SUBV.2016-2017 - ORDRE GAH/2698/2016 - 
PUOSC MANTENIMENT I REPARACIONS PERIODE 2017 

30.844,62 DIPUTACIO DE BARCELONA 
SUBV. 2019 - 19/Y/265605 - FINANÇAMENT DE L'ÀMBIT DE 
BENESTAR SOCIAL 

36.636,31 DIPUTACIO DE BARCELONA 
SUBV. 18/X/263012 - PROGRAMA COMPLEMENTARI MILLORA 
OCUPABILITAT 2019-2020 - 36.636,30 ¿ CADA ANY 

37.619,94 DIPUTACIO DE BARCELONA 
SUBVENCIO 19/S/276792 - SOSTENIMENT DEL SERVEI DE 
L'ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL 

39.437,79 CONSELL COMARCAL DEL MARESME 1ER PAGAMENT EBAS 2018 

52.550,00 
CONSELL CATALA DE L'ESPORT - 
GENERALITAT DE CATALUNYA BESTRETA - SUBV. PRESTEC PAVELLO ANUALITAT 2019 

54.859,84 DIPUTACIO DE BARCELONA 
SUBV. 2019 - 19/X/272781 - PROGRAMA COMPLEMENTARI 
MILLORA OCUPABILITAT 2019 - 2A EDICIÓ 

 

Capital:  

Import Nom terc. Text lliure 

3.000,00 GENERALITAT DE CATALUNYA 

SUBV. 2019 - ADQUISICIO LLIBRES PER A LA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL RESOLUCIO CLT/48/2019 - EXPEDIENT 
CLT060/19/00231 

4.715,60 DIPUTACIO DE BARCELONA 
3A. JUSTIFICACIO 2019 - 18/X/259046 - PROGRAMA 
COMPLEMENTARI DESENVOLUPAMENT LOCAL 

4.859,26 DIPUTACIO DE BARCELONA 
SUBV.2018-2019 - 18/X/259046 - PROGRAMA COMPLMENTARI 
SUPORT AL DESENVOLUPAMENT LOCAL ANY 2019 

5.705,15 DIPUTACIO DE BARCELONA 
SUBV.2018-2019 - 18/X/259046 - PROGRAMA COMPLMENTARI 
SUPORT AL DESENVOLUPAMENT LOCAL ANY 2019 

18.541,03 

AGRUPACIO MUNICIPIS TITULARS 
DEL SERVEI TRANSPORT URBA REGIO 
METROPOLITANA BARCELONA 

SUBVENCIO 2018 - AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITA - 
PLA DE MILLORES DEL TRANSPORT 2018 

27.081,00 
CONSELL CATALA DE L'ESPORT - 
GENERALITAT DE CATALUNYA SUBVENCIO PRESTEC PAVELLO ANUALITAT 2019 

30.000,00 DIPUTACIO DE BARCELONA 
SUBV.2018-2019 - 18/X/259046 - PROGRAMA COMPLMENTARI 
SUPORT AL DESENVOLUPAMENT LOCAL ANY 2019 

38.434,78 
 
  

DIPUTACIO DE BARCELONA 
 
  

SUBV.2018-2019 - 18/X/259046 - PROGRAMA COMPLMENTARI 
SUPORT AL DESENVOLUPAMENT LOCAL ANY 2019 
  

40.000,00 DIPUTACIO DE BARCELONA 
SUBV.2018-2019 - 18/X/259046 - PROGRAMA COMPLMENTARI 
SUPORT AL DESENVOLUPAMENT LOCAL ANY 2019 
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46.449,14 DIPUTACIO DE BARCELONA 
SUBV. 18/X/250843 - MILLORA DE L'EFICIENCIA ENERGÈTICA DE 
LA BIBLIOTECA 

82.273,61 DIPUTACIO DE BARCELONA 

SUBV.18/X/257515 - INVERSIONS POLIGON INDUSTRIAL - 
IMPORT TOTAL 102.617,17 - 20.343,56 ANY 2018 I 82.273,61 
ANY 2019 

c) Aportacions empreses privades: 

Import Nom terc. Text lliure 

4.000,00 
LA CAIXA DE PENSIONS I ESTALVIS 
DE BARCELONA "" LA CAIXA "" 

DONATIU LA CAIXA PER A COMPRA DE MOBILIARI PER L'ESPLAI 
DE JUBILATS 

15.2 TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES 

Les transferències subvencions i concedides més destacables, considerant-se com a destacables les 

d’import superior a 3.000 € són les detallades a continuació: 

Transferències concedides (fase O/ADO) 

 

 Import Nom terc. Text lliure 

 282.477,95 GUSAM SA NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS 

120.516,80 GUSAM SA GESTIO SERVEI DE LA DEIXALLERIA 

 121.809,99 GUSAM SA GESTIO SERVEI MUNICIPAL DE FORMACIO D'ADULTS 

138.333,28 GUSAM SA GESTIO SERVEI MUNICIPAL ESCOLA BRESSOL 

 59.454,62 MARTI COLOMER SL AUTOCARS SERVEI REGULAR DE TRANSPORT ARENYS DE MUNT 

 

Subvencions concedides (fase AD/D) 

 

Les subvencions d’import superior a 3.000 €,  atorgades mitjançant el procediment d’adjudicació directa i 

consignades nominativament en el pressupost són:  

 

Import Nom terc. Text lliure 

3.631,21 

TRIFUSIÓ PROJECTES CULTURALS, 

S.L. 

PAGAMENT DEL 80% DE LA CAMPANYA ANEM AL TEATRE DE 

LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. CURS 2018/2019.AM 

18.000,00 ASSOCIACIO AULA DE MUSICA ADM 

ATORGAMENT SUBVENCIÓ NOMINATIVA A L'ASSOCIACIÓ 

AULA DE MÚSICA. EXERCICI 2019 

17.000,00 

L'ESPLAI MARE DE DEU DEL REMEI -

CASAL DEL JUBILAT- 

SUBVENCIO NOMINATIVA  2019 A L'ASSOCIACIO DE JUBILATS 

ESPLAI VERGE DEL REMEI 

12.000,00 

FUNDACIO PRIVADA GERIATRICA 

NTRA SRA DEL REMEI 

SUBVENCIÓ NOMINATIVA RESIDÈNCIA GERIÀTRICA NOSTRA 

SENYORA DEL REMEI. EXERCICI 2019 

3.025,00 DONAVIVA SUBVENCIO NOMINATIVA  2019 A DONAVIVA 

30.000,00 CENTRE MORAL SUBVENCIÓ NOMINATIVA 2019 AL CENTRE MORAL 

6.000,00 VOLUNTARIS PER ARENYS DE MUNT 

ATORGAMENT SUBVENCIÓ NOMINATIVA EXERCICI  2019 A 

VOLUNTARIS ARENYS DE MUNT. 
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Les subvencions d’import superior a 3.000 €,  concedides mitjançant el procediment de concurrència 

competitiva són:  

 

Import Nom terc. Text lliure 

26.750,52 

ENTITAT DE CONSERVACIO MAS 

GABANA 

ATORGAMENT  SUBVENCIÓ URBANITZACIONS AMB DEFICITS 

URBANÍSTICS. CONCURRENCIA COMPETITIVA. EXERCICI 2019 

 

Addicionalment, s’adjunta com annex II l’ordenança general de subvencions i el Pla estratègic de 

subvencions vigent al 2019. 

 

16. PROVISIONS I CONTINGÈNCIES 

L’Ajuntament no ha tingut provisions ni contingències reconegudes en el passiu del balanç, tant a curt com 

a llarg termini, tal i com es mostra a l’annex I (doc.16). 

No obstant, cal fer referència dotació de la provisió d’insolvències respecte als drets de dubtós cobrament 

que impacten sobre el romanent de tresoreria obtingut en la liquidació del pressupost, que ha estat de  

960.838,89 €. 

 

17. INFORMACIÓ SOBRE MEDI AMBIENT 

17.1 OBLIGACIONS RECONEGUDES  

Les obligacions reconegudes en l’exercici amb càrrec a cada grup de programa de la política de despesa 17 

“Medi ambient”, tal i com mostra l’annex I (doc.17.1), han estat: 

  Exercici 2019 Exercici 2018 

170. Administració general del medi ambient 125.468,28 € 61.840,98 € 

171. Parcs i jardins 189.629,60 € 215.984,20 € 

TOTAL 315.097,88 € 277.825,18 € 

17.2 BENEFICIS FISCALS 

L’import dels beneficis fiscals per raons mediambientals que afectes als tributs propis han estat: 

  Exercici 2019 Exercici 2018 

11300. Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana 259,53 € 1.478,57 € 

11500. Impost sobre vehicles de tracció mecànica 14.924,82 € 13.080,56 € 

TOTAL 15.184,35 € 14.559,13 € 

 

El detall també es presenta a l’annex I (doc.17.2). 
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Aquests beneficis fiscals es troben contemplats a les ordenances fiscals. Concretament: 

✓ OOFF núm.1. Impost sobre béns immobles: 

Art. 5.6 Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia variable: 

Gaudiran d'una bonificació del 50 per cent de la quota íntegra de l'impost els béns immobles en els quals s'hagin 

instal·lat sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol, sense estar obligats a això 

per la normativa urbanística o les ordenances municipals. 

És requisit indispensable que les instal·lacions per a producció de calor incloguin col·lectors que disposin de la 

corresponent homologació de l'Administració competent. 

 

✓ OOFF núm.2. Impost sobre vehicles de tracció mecànica: 

Art. 5.2 Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable: 

Gaudiran d’una bonificació del 75% de la quota: 

- els vehicles híbrids o bimodals (motor elèctric-gasolina, elèctric-dièsel).  

- els vehicles elèctrics. 

- els que utilitzen biogàs, gas natural, gas comprimit, metà, metanol i hidrogen. 

- els vehicles que emeten menys de 120g/km CO2. 

Per tal d’acreditar aquesta condició hauran de presentar, juntament amb la sol·licitud, la fitxa de característiques 

del vehicle on quedi constància de tals extrems. 

 

18. ACTIUS EN ESTAT DE VENDA 

Durant l’exercici 2019, l’Ajuntament no ha tingut actius en estat de venda. 

 

19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT 

ECONÒMIC-PATRIMONIAL 

La ICAL estableix que l’Ajuntament podrà presentar el compte del resultat econòmic-patrimonial 

classificant les despeses econòmiques incloses en el mateix per activitats. 

Atès que es tracta d’un apartat potestatiu es presenta simplement la informació obtinguda del programa 

de gestió comptable SicalWin a l’annex I (doc.19). 

 

20. OPERACIONS PER ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS PER COMPTE 

D’ALTRES ENS PÚBLICS 

L’Ajuntament d’Arenys de Munt no administra recursos per compte d’altres ens públics.  
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21. OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA 

Els conceptes no pressupostaris es refereixen principalment als següents tipus d’operacions: 

✓ Seguretat Social de l’empleat 

✓ IVA no pressupostari (quan són quotes d’IVA repercutibles. Principalment recull l’IVA de les factures 

emeses per la recollida selectiva) 

✓ IRPF (descomptes en les nòmines dels treballadors o en les factures dels professionals) 

✓ Bestretes rebudes de l’ORGT 

✓ Fiances, dipòsits i accions en garantia no pressupostaris: la ICAL permet el tractament pressupostari 

i No pressupostari. Aquest Ajuntament sempre ha optat pel tractament No pressupostari, tal i com 

recomana la Diputació de Barcelona 

✓ Aplicacions pendents d’aplicació al pressupost d’Ingressos i de Despeses: són comptes provisionals 

per comptabilitzar els ingressos i les despeses. El seu saldo va disminuint quan es procedeix a la 

comptabilització definitiva dels ingressos i de les despeses 

✓ Embargaments i retencions judicials  

✓ Quotes sindicals 

Durant l’exercici 2019 l’Ajuntament ha realitzat operacions no pressupostàries les quals han estat anotades 

en la comptabilitat financera segons el detall que s’acompanya en l’annex I (doc.21).  

 

22. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D’ADJUDICACIÓ 

Els procediments d’adjudicació i dels imports adjudicats dels contractes durant l’exercici 2019 és el que 

s’acompanya en l’annex I (doc.22). 

En aquest apartat és rellevant recordar l’entrada en vigor de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 

Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. Una de les novetats 

més importants és la nova regulació dels contractes menors. 

Tal i com mostra l’annex I, el pes que suposa l’adjudicació directa respecte el total de la contractació 

administrativa de l’Ajuntament és molt elevat (2.751.783,49 euros dels 4.569.347,58 euros totals, que 

representa un 60%). 

La manca d’utilització del procediment de contractació adequat per falta de mitjans personals i materials fa 

que es recorri a la contractació menor de forma reiterada, incomplint l’essència del contracte menor, en la 

qual té una duració màxima d’un any i és improrrogable. 

En aquest sentit, cal regularitzar la contractació de certs serveis i subministraments habituals de 

l’Ajuntament a través dels processos de licitació adequats, sent també una opció viable l’adhesió a centrals 

de compres com l’ACM, la FMC o la FMEP. 
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23. VALORS REBUTS EN DIPÒSIT 

L’estat i la situació dels valors rebuts en dipòsit és el detallat al quadre que s’adjunta a l’annex I (doc.23), 

dels quals s’han rebut en l’exercici per valor de 83.286,40 euros i s’han cancel·lat per import de 41.828,29 

euros. 

 

24. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 

El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada en data 20/12/2018 va aprovar inicialment el 

Pressupost General de l’exercici 2019 i la plantilla de personal, tant de l’Ajuntament com de l’empresa 

municipal GUSAM SA. 

No havent-se presentat al·legacions a l’acord d’aprovació inicial, va quedar elevat a definitiu. La seva 

publicació al BOPB va ser en data 25/01/2019. 

24.1 EXERCICI CORRENT 

En l’annex I (docs.24.1) es presenta tota la informació relativa a: 

✓ DESPESES: 

▪ Modificacions de crèdit 

L’import total ascendeix a 2.807.677,20 euros, corresponents a 12 expedients, dels quals: 

Crèdits extraordinaris 63.246,51 € 

Suplements de crèdits 199.146,40 € 

Ampliacions de crèdit 18.245,34 € 

Transferències de crèdit (positives) 224.823,67 € 

Transferències de crèdit (negatives) 224.823,67 € 

Incorporació de romanents de crèdit 2.451.147,77 € 

Generacions de crèdit 184.137,69 € 

Baixes per anul·lació 108.246,51 € 

 

▪ Romanents de crèdit 

El resum dels mateixos és el següent: 

Romanents de crèdit compromesos 1.034.713,26 € 

Romanents de crèdit no compromesos 2.482.808,78 € 

TOTAL ROMANENTS DE CRÈDIT 3.517.522,04 € 
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✓  INGRESSOS: 

▪ Drets anul·lats 

El total de drets anul·lats ascendeix a 212.011,89 €. 

▪ Drets cancel·lats 

Durant l’exercici 2019 no hi ha hagut cap dret cancel·lat. 

▪ Recaptació neta 

La recaptació neta durant l’exercici 2019 ha estat de 9.419.343,61 €. 

▪ Devolucions d’ingrés 

El total de devolucions d’ingressos ascendeix a 147.717,11 €, de les quals 75,60 € resten pendents de 

pagament a 31 de desembre. 

▪ Compromisos d’ingrés 

Els compromisos d’ingrés concertats durant el 2019 ascendeixen a 629.610,46 €, amb un total acumulat 

amb els provinents de pressupostos tancats de 2.263.761,25 €;  els compromisos realitzats durant l’exercici 

s’eleven a 1.136.447,28 €. 

24.2 EXERCICIS TANCATS 

A l’annex I (docs.24.2) també es presenta la informació pertinent sobre els exercicis tancats: 

▪ Obligacions de pressupostos tancats 

 Les obligacions pendents de pagament a 31 de desembre de pressupostos tancats ascendeixen a 7.020,82 

€. Cal mencionar que 2.563,11 € es corresponen a obligacions d’exercicis antics, compresos entre 

1997 i 2004, i que es venen arrossegant en el temps fins a la liquidació del present exercici. En 

quan els mateixos, caldria analitzar la seva situació i procedir a una regularització, si s’escau. 

Concretament són: 

 

Exercici Obligacions 

pendents 

pagament a 

1-gener 

Modificacions 

saldo inicial i 

anul·lacions 

Total 

obligacions 

Prescripcions Pagaments 

realitzats 

Obligacions 

pendents 

pagament a 

31-desemb. 

1997 42,67 € - 42,67 € - - 42,67 € 

1998 141,74 € - 141,74 € - - 141,74 € 

2001 55,29 € - 55,29 € - - 55,29 € 

2002 420,20 € - 420,20 € - - 420,20 € 

2003 1.767,77 € - 1.767,77 € - - 1.767,77 € 

2004 135,44 € - 135,44 € - - 135,44 € 

2017 77,71 € - 77,71 € - - 77,71 € 

TOTAL 2.640,82 € - 2.640,82 € - - 2.640,82 € 
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▪ Drets pendents de cobrament 

L’import dels drets pendents de cobrament a 31 de desembre de 2019 ascendeix a 1.182.729,18 €. 

▪ Drets anul·lats 

El total de drets anul·lats ascendeix a 62.512,69 €. 

▪ Drets cancel·lats 

El total de drets cancel·lats ascendeix a 400.493,88 €. 

▪ Variació de resultats pressupostaris d’exercicis anteriors 

La variació de resultats pressupostaris d’exercicis anteriors ascendeix a -467.987,88 €, que corresponen a 

variacions d’operacions no financeres. 

24.3 EXERCICIS POSTERIORS 

La informació es troba també a l’annex I (docs.24.3), referida a: 

▪ Compromisos de despeses 

Recull els compromisos de despeses pel marc pressupostari 2019- 2022 i successius, sent: 

2020 2021 2022 2023 Anys successius 

1.320.939,07 € 672.602,48 € 546.601,73 € 526.714,57 € 260.685,43 € 

 

▪ Compromisos d’ingrés 

Recull els compromisos d’ingrés pel marc pressupostari 2019- 2022 i successius, sent: 

2020 2021 2022 2023 Anys successius 

94.905,00 € 85.323,00€ 92.231,00 € 112.177,00 € 590.453,00 € 

24.4 EXECUCIÓ DE PROJECTES DE DESPESA 

La informació es troba a l’annex I (docs.24.4), i està referida a: 

▪ Resum d’execució 

▪ Anualitats pendents 

24.5 DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT 

La informació es detalla a l’annex I (doc.24.5), on s’indiquen les desviacions de l’exercici tant negatives 

com positives, així com les desviacions acumulades de cada un dels projectes. 

24.6 ROMANENT DE TRESORERIA 

El romanent de tresoreria per a despeses generals de l’exercici 2019 ascendeix a 7.849.937,81 €, import 

superior als 5.939.868,41 € de l’exercici 2018. 



 

 

  

 

 

 MEMÒRIA COMPTES ANUALS 2019 

50 

 

24.7 CREDITORS PER OPERACIONS MERITADES 

Les obligacions pendents d'aplicar al pressupost (compte 413) a 31 de desembre de 2019 sumen un total de 

143.156,23 €, corresponen a despeses segons detall de l’annex I (doc.24.7), i acumulades per tercer 

presenten els següents imports: 

OPAs de l’exercici 2019: 

Import Nom terc. 

330,00 ARROSSADES DE LA TIETA ROSA SL Total 

100,50 ASPY PREVENCION SLU Total 

22.602,49 CONSELL COMARCAL DEL MARESME Total 

77.958,67 CONSORCI PER AL TRACTAMENT DE RSU DEL MARESME Total 

266,20 CORREU MARESME I SELVA SL Total 

873,60 DOG DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Total 

228,98 DRAGCLIC S.L. Total 

2.811,43 DULECENTRE SA Total 

5.448,63 ELECTRICITAT BOQUET SL Total 

1.043,88 FRANÇOIS SOLEY Total 

565,80 FUNDACIO PRIVADA GERIATRICA NTRA SRA DEL REMEI Total 

208,25 GIROD SL Total 

131,36 GUSAM SA Total 

184,33 HERMES COMUNICACIONS SA Total 

5.989,50 IGREEN ECO SERVICES SL Total 

5.986,44 MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA Total 

918,23 MARIO LOPEZ RODRIGUEZ Total 

923,94 MISERVI DE SUPERMERCATS SL Total 

1.891,47 PRENDAS Y ARTICULOS DE UNIFORMIDAD SA Total 

9.929,87 RADIO ASSOCIACIÓ D'ARENYS DE MUNT Total 

134,61 RUSCALLEDA SAU Total 

399,75 SERVICIOS MICROINFORMATICA S.A. (SEMIC) Total 

1.848,00 TALLER D'ART, CULTURA I CREACIO Total 

1.116,27 TELEFONICA DE ESPAÑA SAU Total 

8,00 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID Total 

141.900,20   

OPAs d’exercicis anteriors al 2019: 

Import Nom terc. 

40,60 CENTRE DE FERRETERIA DEL MARESME SL Total 

13,34 DISTRIBUCIONS RAMON RIERA VERNIS SL Total 

223,13 ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SL Total 

132,41 ENDESA ENERGIA XXI SLU Total 

846,55 SANTANDER CENTRAL HISPANO LEASE SA Total 

1.256,03   

 

L’import de 1.256,03 euros correspon a operacions del 2006 i 2015, pel que caldrà investigar el seu origen i 

la causa d’imputació en aquest compte. 
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25. INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS 

Els indicadors financers, patrimonials i pressupostaris són els que s’adjunten a l’annex I (docs.25). 

25.1 INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS 

Els indicadors establerts a la ICAL són: 

a) Liquiditat immediata: reflexa el percentatge de deutes pressupostaris i no pressupostaris que 

poden atendre’s amb la liquiditat immediata disponible 

b) Liquiditat a curt termini: reflexa la capacitat que té l’entitat per obtenir a curt termini les seves 

obligacions de pagament 

c) Liquiditat general: reflexa en quina mesura tots els elements patrimonials que composen l’actiu 

corrent cobreixen el passiu corrent 

d) Endeutament per habitant: representa la part de deute total de l’entitat que correspon a cada 

habitant 

e) Endeutament: representa la relació entre la totalitat del passiu exigible respecte el patrimoni net 

més el passiu total de l’entitat 

f) Relació d’endeutament: representa la relació existent entre el passiu corrent i el no corrent 

g) Cash-flow: reflexa en quina mesura els flixes nets de gestió de caixa cobreixen el passiu de l’entitat 

h) Període mitjà de pagament a creditors comercials: reflexa el número de dies que, per terme mitjà, 

tarda l’entitat a pagar als seus creditors comercials derivats, en general, de l’execució dels capítols 

2 i 6 del pressupost. 

i) Període mitjà de cobrament: reflexa el número de dies que, per terme mitjà, tarda l’entitat a cobrar 

els seus ingressos, és a dir, en recaptar els seus drets reconeguts derivats de l’execució dels capítols 

1 a 3 i 5, exclosos d’aquest últims capítol els ingressos que derivin d’operacions financeres. 

j) Ratis del compte del resultat econòmic patrimonial: per a l’elaboració de les següents ratis es tenen 

en compte les equivalències amb els corresponents epígrafs del compte del resultat econòmic- 

patrimonial de l’entitat. 

a. Estructura dels ingressos 

b. Estructura de les despeses 

c. Cobertura de les despeses corrents: posa de manifest la relació existent entre les despeses 

de gestió ordinària i els ingressos de la mateixa naturalesa 

25.2 INDICADORS PRESSUPOSTARIS 

Els indicadors establerts a la ICAL són: 

- Del pressupost corrent: 
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a) Execució del pressupost de despeses: reflexa la proporció dels crèdits aprovats en l’exercici que han 

donat lloc a reconeixement d’obligacions pressupostàries 

b) Realització de pagaments: reflexa la proporció d’obligacions reconegudes a l’exercici, pagament del 

qual ja s’ha realitzat al finalitzar el mateix respecte el total d’obligacions reconegudes 

c) Despesa per habitant: l’índex resultant distribueix la totalitat de la despesa pressupostària 

realitzada a l’exercici entre el número d’habitants de l’entitat 

d) Inversió per habitant: l’índex resultant distribueix la totalitat de la despesa pressupostària per 

operacions de capital realitzada a l’exercici entre el número d’habitants de l’entitat 

e) Esforç inversor: reflexa la proporció que representen les operacions de capital realitzades a 

l’exercici en relació a la totalitat de les despeses pressupostàries realitzades en el mateix 

f) Execució del pressupost d’ingressos: reflexa la proporció que sobre els ingressos pressupostaris 

previstos suposen els ingressos pressupostaris nets, és a dir, els drets reconeguts nets 

g) Realització de cobraments: reflexa la proporció que suposen els cobraments obtinguts durant 

l’exercici sobre els drets reconeguts nets 

h) Autonomia: mostra la proporció que representen els ingressos pressupostaris realitzats a l’exercici 

(excepte els derivats de subvencions i passius financers) en relació amb la totalitat d’ingressos 

pressupostaris realitzats en el mateix 

i) Autonomia fiscal: reflexa la proporció que representen els ingressos pressupostaris de naturalesa 

tributaris realitzats a l’exercici en relació a la totalitat dels ingressos pressupostaris realitzats en el 

mateix 

j) Superàvit (o dèficit) per habitant: l’índex resultant distribueix el resultat pressupostari ajustat entre 

el número d’habitants de l’entitat 

- De pressupostos tancats: 

k) Realització de pagaments: reflexa la proporció de despeses que s’han efectuat a l’exercici relatives 

a les obligacions pendents de pagament de pressupostos tancats 

l) Realització de cobraments: reflexa la proporció de cobraments que s’han efectuat a l’exercici 

derivats dels drets pendents de cobrament de pressupostos tancats 

 

26. INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS 

En  l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s’aprova la Instrucció del model normal de 

comptabilitat local (ICAL), estableix en el seu Annex regulador del Pla General de Comptabilitat Pública 

adaptat a l’Administració Local, i concretament en la 3ª part “Comptes Anuals” apartat 11è “Memòria” 

lletra f), el següent: 

“f) La información contenida en las notas 26. »Información sobre el coste de las actividades» y 27. 
«Indicadores de gestión» se elaborará, al menos, para los servicios y actividades que se financien con tasas 
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o precios públicos y, únicamente, estarán obligados a cumplimentarla los municipios de más de 50.000 
habitantes y las demás entidades locales de ámbito superior.” 

 
Atès que el municipi d’Arenys de Munt té una població inferior a 50.000 habitants i no es disposa de 

mitjans humans ni materials, aquest apartat no s’ha realitzat. 

 

27. INDICADORS DE GESTIÓ 

En  l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s’aprova la Instrucció del model normal de 

comptabilitat local (ICAL), estableix en el seu Annex regulador del Pla General de Comptabilitat Pública 

adaptat a l’Administració Local, i concretament en la 3ª part “Comptes Anuals” apartat 11è “Memòria” 

lletra f), el següent: 

“f) La información contenida en las notas 26. »Información sobre el coste de las actividades» y 27. 
«Indicadores de gestión» se elaborará, al menos, para los servicios y actividades que se financien con tasas 
o precios públicos y, únicamente, estarán obligados a cumplimentarla los municipios de más de 50.000 
habitantes y las demás entidades locales de ámbito superior.” 

 
Atès que el municipi d’Arenys de Munt té una població inferior a 50.000 habitants i no es disposa de 

mitjans humans ni materials, aquest apartat no s’ha realitzat. 

 

28. ESDEVENIMENTS POSTERIORS AL TANCAMENT 

No ha esdevingut cap fet amb posterioritat al tancament que sigui d'utilitat per a la lectura dels comptes 

anuals de l'entitat. 

 

A Arenys de Munt. 

L’alcalde, 

Josep Sánchez i Camps 
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La sotasignat com a Interventora de l’Ajuntament d’Arenys de Munt fa constar la concordança de la 

informació comptable d’aquesta memòria amb la base de dades de la comptabilitat municipal. 

 

La Interventora, 

Neus Gironès i Biarnés 


