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1. ORGANITZACIÓ 

 

El Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona (CIF P-5830401-E) es va 

constituir en data 29 de gener de 1998  i està integrat per la Diputació de Barcelona, i 

els Ajuntaments de Vilanova de Sau, Sant Julià de Vilatorta, Folgueroles, Tavèrnoles i 

Sant Sadurní d’Osormort.  

 

Des de la seva constitució el domicili del Consorci va ser al Passeig Verdaguer, núm. 7 

de Vilanova de Sau, compartint edifici amb l’Ajuntament de Vilanova de Sau de forma  

provisional i sense abonar cap contraprestació. L’augment de personal del Consorci i 

la necessitat de més espai va propiciar la signatura d’un conveni amb l’Ajuntament de 

Vilanova de Sau en virtut del qual aquest ens local cedia de forma gratuïta al Consorci 

l’ús d’un edifici al Consorci perquè l’habilités com a seu pròpia.  Esgotat el termini 

inicial de cessió, l’any 2015 es formalitzar un nou conveni de cessió amb una vigència 

de 10 anys, una vegada acceptada per l’Assemblea la cessió en data 17 de desembre 

de 2015. 

Durant els anys 2008 i 2009 es va equipar amb mobiliari i adequar l’accés a l’edifici, 

havent-se procedit al trasllat del Consorci a la nova seu, situada al C. Guilleries, 5, a 

partir de gener de 2010. El Consorci es fa càrrec del manteniment de l’edifici, la seva 

neteja i de tots els subministraments.  

 

El Consorci és una entitat administrativa de caràcter local i gaudeix de personalitat 

jurídica pròpia i de plena capacitat jurídica i d’obrar per tal de crear i gestionar serveis 

públics i realitzar activitats econòmiques d’interès local.  Es va constituir per la 

Diputació de Barcelona i els Ajuntaments de Folgueroles, Sant Julià de Vilatorta, 

Tavèrnoles i Vilanova de Sau, a l’empara del previst als articles 252 del Text Refós de 

la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (Decret Legislatiu 2/2003, de 28 

d’abril) i 87 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. En 

posterioritat es va integrar com a ens consorciat l’Ajuntament de Sant Sadurní 

d’Osormort. En compliment de la DA 2a de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, en la 

redacció donada per la DF 2a de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 

racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, el Consorci ha quedat adscrit a 

la Diputació de Barcelona, atenent el criteri de la major aportació anual a l’ens. 

Els Estatuts del Consorci van ser aprovats pels òrgans plenaris dels diferents ens 

consorciats en el moment de la seva constitució i va iniciar-se la seva  primera 



modificació l’any 2007, havent-se aprovat pels ens consorciats en les dates que 

s’indiquen:  

-Diputació de Barcelona: 25 de setembre de 2008 

-Ajuntament de Folgueroles: 30 de maig de 2008 

-Ajuntament de Vilanova de Sau: 2 de juny de 2008 

-Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta: 26 de juny de 2008 

-Ajuntament de Tavèrnoles: 7 de juliol  de 2008 

-Ajuntament de Sant Sadurní d’Osormort: 7 de juliol de 2008 

La publicació dels nous Estatuts va fer-se al BOP núm. 103 de 30 d’abril de 2009 i per 

tant a partir del dia 1 de maig de 2009 són els que han regit  l’actuació del Consorci, 

fins a la nova modificació. 

La segona modificació dels Estatuts, ja aprovada definitivament, és conseqüència de 

l’aplicació de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 

l’Administració Local, en quant a l’obligació d’adaptar, abans del 31 de desembre de 

2014, els estatuts dels Consorcis a les previsions de la Disposició final segona per la 

qual es modifica la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment administratiu comú, que fan referència a la 

determinació de l’Administració pública a la qual estarà adscrit el Consorci, així com el 

seu règim orgànic, funcional i financer. I també per l’aplicació de  la Llei 15/2014, de 16 

de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma 

administrativa, en quant a les causes i procediment per a l’exercici del dret de 

separació d’un Consorci. L’aprovació definitiva i el text íntegre dels Estatuts modificats 

es varen publicar al BOPB en data 14 de setembre de 2015. 

 

Les finalitats a aconseguir pel Consorci són les que consten a l’article 6 dels nous 

estatuts:  

 

a) Gestionar el Pla Especial de Protecció i Millora de l’Espai Natural de les Guilleries-

Savassona. 

 

b) Vetllar pel compliment de la legislació sectorial i el planejament vigents en el territori 

de l’Espai Natural. 

 

c) Actuar a tots els efectes, com a òrgan de representació dels ens integrants del 

Consorci, en relació amb tot el que faci referència a l’Espai Natural. 



 

d) Emetre informes i dictàmens sobre les activitats que afectin el territori de l’espai 

natural i requerir a les administracions competents les actuacions necessàries. 

 

e) Promoure campanyes de sensibilització sobre els valors naturals i culturals i accions 

de protecció de l’Espai Natural de possibles agressions. 

 

f) Dur a terme activitats de foment dins l’àmbit del Consorci, les quals es podran 

ampliar, mitjançant conveni, a futurs ens que s’hi pretenguin integrar 

 

g) Elaborar tot tipus d’estudis, informes, plans i projectes  sobre l’Espai Natural.  

 

h) Establir convenis de col·laboració amb altres entitats publiques i privades sense 

finalitat de lucre amb objectius coincidents amb els del Consorci. 

 

i) Promoure els serveis propis de l’Espai Natural així com la seva difusió i promoció de 

la utilització. 

 

j) Gestionar l’obtenció de recursos i ajuts tècnics o econòmics procedents d’altres 

institucions públiques o privades.  

 

k) Realitzar actuacions en matèria de prevenció d’incendis en l’àmbit de l’Espai 

Natural. 

 

l) I totes aquelles competències que dins del territori de l’Espai Natural li siguin 

delegades o encomanades per les Administracions implicades; així com totes aquelles 

finalitats que estiguin directament o indirecta relacionades amb les esmentades als 

punts anteriors.  

 
 

 

Els òrgans de govern i de gestió del Consorci són, amb caràcter necessari, els 

següents: 

 

- L’Assemblea General, és l’òrgan suprem de govern del Consorci, amb 

capacitat per adoptar quantes resolucions consideri escaients per al bon 

funcionament i assoliment del seu objecte social i finalitats 



 

L’Assemblea General estarà integrada, a partir de la modificació dels Estatuts, 

per un representant de la Diputació de Barcelona, designat lliurement per 

aquesta, i un representant de cadascun dels Ajuntaments Consorciats, també 

designat lliurement per aquests. També podran assistir a l’Assemblea amb veu 

i sense vot, un representant més per cada Administració consorciada; aquests 

podran substituir als titulars en el supòsit d’absència d’aquests en l’Assemblea. 

Les seves competències estan recollides a l’article 10 dels estatus vigents.  

 

- La Presidència i una Vice-presidència. La Presidència té atribuïda la màxima 

representació legal d’aquest i en dirigeix el govern i l’administració. El Vice-

president substituirà al President en casos d’absència, vacant o malaltia, en les 

competències d’aquest. Les competències del President i del Vice-president 

estan recollides als articles 12 i 13, respectivament, dels estatuts vigents. 

 

- La Gerència és l’òrgan d’administració que assumeix la direcció i coordinació 

de la gestió del Consorci. La gestió del Consorci es durà a terme a través dels 

serveis propis de la Diputació de Barcelona, la qual proposarà a la Presidència  

per al seu nomenament, d’entre els seus càrrecs de comandament, el directiu o 

la directiva, que considera més adient per a ocupar el càrrec. Del seu 

nomenament se’n donarà compte a l’Assemblea General. Les seves 

competències estan recollides a l’article 15 dels estatuts vigents.  Entre 

aquestes competències hi ha la de designar la persona que exercirà de 

Director/a del Consorci. 

 

- Òrgans complementaris. L’Assemblea General podrà instar a l’assistència i 

cooperació d’òrgans complementaris, diferents dels previstos com a 

necessaris, en els termes i amb l’abast que es determinin a l’acord 

corresponent, o bé d’altres òrgans assessors aliens.  

 

El Consorci, per a la realització del seu objecte i finalitats, disposarà dels recursos 

següents: 

 

a) Aportacions de les entitats consorciades 

b) Taxes, preus públics i altres rendiments que obtingui per la prestació directa o 

indirecta de serveis. 



c) Subvencions i altres ingressos de dret públic o privat, incloent-hi els procedents 

d’iniciatives de mecenatge i esponsorització. 

d) Operacions de crèdit 

e) Qualsevol altre que pugui correspondre al Consorci d’acord amb la legislació.  

 

Constitueixen el patrimoni del Consorci: 

 

a) Els béns que li siguin adscrits en ús per les entitats consorciades.  

 

b) Els béns, drets i accions que adquireixi per qualsevol títol legítim, tot 

incloent-hi les propietats incorporals morals i d’explotació d’autoria derivades 

de les seves creacions pròpies, així com els drets de propietat industrial 

sobre els seus signes, denominacions i distintius.  

 

La marca “Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries Savassona”, amb el 

logotip gràfic corresponent, és una denominació distintiva de la imatge 

corporativa del Consorci.   

 

El nombre de personal propi del Consorci en l’exercici liquidat és de cinc 

treballadors/es en règim laboral (4 guardes forestals i 1 auxiliar administrativa ): 

  

 

A banda del personal contractat directament pel Consorci i amb càrrec el seu 

pressupost, la Diputació de Barcelona hi té adscrits un Gerent, un tècnic-Director del 

Consorci, dos tècnics i un guarda. 

  

El Consorci transfereix anualment als Ajuntaments de Sant Julià de Vilatorta, 

Folgueroles, Tavèrnoles i Vilanova de Sau una quantitat, pressupostada a la partida 

1720.462.00, (Capítol IV de despeses) per la gestió dels punts d’informació del 

Consorci en base als convenis signats el seu dia amb els Ajuntaments i que s’han anat 

prorrogant anualment. En total la despesa dels punts d’informació del Consorci ha 

PLANTILLA PERSONAL:

Nombre 

places

Personal laboral fix: home dona

Guardes 4 3 1

Jornada complerta

Auxiliar administrativa 1 1

30h setmanals



estat de 39.223,02 € durant l’exercici 2020. Aquest any també s’ha continuat la 

transferència a l’Ajuntament del qual és titular la secretaria-intervenció del Consorci, 

aquest exercici per import de 16.432,56 euros, tot segons acord de l’Assemblea 

General de data 25 de febrer de 2016, en el sentit següent: 

 
“Atès que amb la modificació dels Estatuts del Consorci a conseqüència de l’aplicació 
de la Disposició final segona Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració Local per la qual es modifica la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, es varen introduir unes modificacions en matèria de personal del 
Consorci, i que concretament per a l’exercici de les funcions de secretaria-intervenció 
determina en l’article 27 que els càrrecs de secretaris i intervenció seran exercits pels 
funcionaris d’habilitació nacional que exerceixin les funcions en qualsevol de les 
administracions consorciades, o bé pel funcionaris o funcionàries en qui ells deleguin. 
Atès que el personal propi del Consorci està adherit al Conveni col·lectiu del personal 
laboral de la Diputació de Barcelona, condició que no és d’aplicació al lloc de treball de  
secretaria-intervenció que exerceix aquestes funcions en algun dels Ajuntaments 
consorciats, al qual se li apliquen les condicions laborals pròpies de l’Ajuntament de 
procedència. 
Considerant, en conseqüència, que les retribucions per a l’exercici de les funcions de 
secretaria-intervenció en el Consorci s’han de satisfer per part de l’Ajuntament al qual 
pertany el funcionari, com un complement específic per al desenvolupament 
d’aquestes tasques en el Consorci, aquest haurà de preveure en el capítol IV de l’estat 
de despeses del pressupost anual l’import corresponent a les retribucions i part 
proporcional de la quota patronal de la seguretat social del funcionari, per transferir-lo 
a l’Ajuntament corresponent.” 
 

 

Anualment el consorci aprova una convocatòria de subvencions destinades al foment 
de les explotacions forestals, les empreses agrícoles – ramaderes i de serveis, la 
millora dels habitatges, la restauració del patrimoni arquitectònic i les entitats culturals 
en l’àmbit de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona. L’any 2020 les Bases 
d’aquestes subvencions van ser publicades al BOPB de data 18 de febrer de 2020  i  
la convocatòria el 24 de febrer de 2020 per part de la BDNS. Es van concedir un total 
de 25 subvencions per un import global de 40.000,00 €. 
 

Les  principals fonts de finançament del Consorci són: 

 

   

El sistema comptable utilitzat durant l’any 2020 és el model normal, d’acord amb la 

Instrucció de Comptabilitat per a l’Administració Local (ICAL). Tot i que d’acord amb 

CONCEPTE IMPORT %

Taxes 600,00           0,12

subvenció CCAA 10.190,99     2,01

transferències corrents Diputació 468.766,73  92,56

transferències corrents Ajuntaments 13.365,00     2,64

transferències corrents Fons Europeu 13.508,99     2,67

TOTAL 506.431,71  100,00



els límits establerts per l’Ordre HAP/1782/2013, pel qual s’aprova la Instrucció del 

model simplificat de comptabilitat local, el Consorci no pot presentar el compte d’acord 

amb aquesta última Instrucció perquè està adscrit a la Diputació de Barcelona, qui ha 

de consolidar els comptes en termes d’homogeneïtat, d’acord amb el que disposa 

l’article 1.4 dels seus Estatuts: 

“En compliment del que disposa la Disposició addicional 2a. De la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, en la redacció donada per la Disposició final 2a de la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, l’administració pública a la que s’adscriu aquest Consorci de l’Espai Natural 
Guilleries-Savassona és la Diputació de Barcelona, atenent a la major aportació anual (DA 
20.2.f) a aquest ens consorciat. 
En l’eventual canvi d’adscripció s’atendrà als criteris normatius de prioritat previstos a 
l’esmentada DA 20a en la forma que s’hi preveu, i es referirà en qualsevol cas al primer dia de 
l’exercici pressupostari. 
L’adscripció a la Diputació de Barcelona determina la subjecció del Consorci al règim 
pressupostari, de comptabilitat i control de l’Administració d’adscripció, sens perjudici de la 
subjecció per mandat legal a la Llei orgànica 20/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària 
i sostenibilitat financera.  És responsabilitat de l’òrgan de control de l’Administració a la que 
està adscrita el Consorci dur a terme una auditoria dels comptes anuals. El Consorci ha de 
formar part del pressupost i s’ha d’incloure en el compte general de l’Administració pública a la 
que estigui adscrit.” 
 
El model normal del sistema d’informació comptable té per objecte registrar totes les 
operacions de naturalesa pressupostària, econòmica, financera i patrimonial que es produeixen 
en l’àmbit del Consorci, això com mostrar, a través dels seus estats i informes, la imatge fidel 
del seu patrimoni, de la seva situació financera, del resultat econòmic patrimonial i de 
l’execució del pressupost. 
 

 

 

2. GESTIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS 

 

La Diputació de Barcelona en sessió plenària ordinària del dia 31 d’octubre de 2019, 

aprovà la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2020 en la que s’inclou 

l’ordenança reguladora de la taxa per a filmacions i sessions fotogràfiques associades 

a activitats publicitàries de la Gerència de Serveis d’espais Naturals, publicada al 

BOPB en data 27 de desembre de 2019,  i que aquest exercici 2020 el Consorci ha 

liquidat a aquelles sol·licituds que han tingut entrada en el registre del Consorci 

meritant el fet imposable, generant uns drets reconeguts de 600 €. 

La gestió del parc es realitza de manera directa pel Consorci mitjançant el seu 

personal propi (guardes forestals) i través dels tècnics que la Diputació de Barcelona 

adscriu al Consorci.  

L’any 2019 es va contractar la concessió de la gestió servei del punt d’informació i 

servei de bar de l’equipament del pantà de Sau a la Fundació Tac Osona, concessió 

que te una durada inicial de dos anys i prorrogable 2 anys més, i que per tant aquest 

2020 ha estat vigent. L’aportació pública del Consorci a la concessionària establerta en 



el plec de clàusules econòmico-administratives particulars de la licitació ha estat de 

7.247,32 €. 

 

3. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES 

 

Els Principis Comptables utilitzats per l’elaboració d’aquest comptes anuals són els 

recollits en l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la 

Instrucció del model normal de comptabilitat local.  

 

Per tal de facilitar la comprensió dels comptes anuals i amb l’objectiu de mostrar la 

imatge fidel, en l’apartat 15 d’aquesta memòria, s’incorpora informació complementària 

amb el detall dels costos assumits per la Diputació de Barcelona, necessaris per a 

l’activitat del Consorci en l’exercici 2020. 

 

3. 1) Imatge fidel. 

Els comptes anuals s’han obtingut dels registres comptables tancats a 31 de desembre 

de 2020, 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 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 2020 han estat elaborats d’acord amb el que estableix l’Ordre 

HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la Instrucció del model 

normal de comptabilitat local. 

Si bé el règim comptable i de presentació dels comptes anuals és el recollit en la 

normativa anterior, d’aplicació a partir de l’1 de gener de 2015, els principis comptables 

i pressupostaris als quals s’ha d’ajustar s’estableixen entre d’altres a: 

• R.D. Llei 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora 

de les Hisendes Locals (Llei 39/1988 de 28 de desembre). 

• R.D. 500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa la Llei d’Hisendes Locals en matèria 

de pressupostos. 

• Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, d’aprovació de l’estructura dels 

pressupostos de les entitats locals. 



• Documents sobre principis comptables emesos per la Comissió de Principis i Normes 

Comptables Públiques, creada per la Resolució de la Secretaria d’Estat d’Hisenda de 

28 de desembre de 1990. 

• Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 

Financera, amb les modificacions introduïdes per la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de 

desembre, de control del deute comercial en el sector públic. 

 

3. 2) Comparació de la informació. 

L’exercici anual a què fan referència els comptes anuals correspon als període 

comprès entre l’1 de gener de 2020 i el 31 de desembre de 2020. 

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

els de l’exercici anterior que compren de l’1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 

2019. 

 

4. NORMES DE RECONEIXEMENT I VALORACIÓ 

4.1. Immobilitzat material 
 
Criteris d’activació 
Són actius tangibles, mobles i immobles que: 

a) Posseeix l’Entitat per al seu ús en la producció o subministrament de béns i serveis o per als 

seus propis propòsits administratius. 

b) S’espera tinguin una vida útil major a un any. 

 
Valoració inicial 
Les inversions en béns de l’immobilitzat material es valoren al seu cost. Això és el “preu 

d’adquisició”, inclosos els impostos indirectes no recuperables associats a la compra, els costos 

d’adquisició directament relacionats amb la compra i els de posada en funcionament, si escau, 

o el “cost de producció” en aquells que han estat resultat de treballs propis. 

Els terrenys i els edificis són actius independents i es comptabilitzen en tots els casos de forma 

diferenciada. 

Els béns aflorats com a conseqüència de la realització d’un inventari físic són registrats pel seu 

valor raonable si no ha estat possible obtenir evidència del seu cost original. En aquest últim 

cas, juntament amb el seu cost es registra l’amortització acumulada que s’estima s’ha produït 

fins al moment del registre. 

Els béns rebuts en adscripció o cessió per un termini igual o superior a la vida econòmica del 

bé es registren pel seu valor raonable a la data de formalització de l’adscripció o cessió. 

 
Capitalització de despeses financeres 
No s’incorporen despeses financeres en el cost dels béns de l’immobilitzat material. 

 
Valoració posterior 
Amb caràcter general, els elements de l’immobilitzat material es valoren al seu cost, més els 

desemborsaments posteriors, menys l’amortització acumulada i les correccions valoratives per 

deteriorament. 



Els actius subjectes a amortització se sotmeten a revisió sempre que algun succés o canvi en 

les 

circumstàncies pot implicar que el valor comptable no sigui recuperable. Les correccions 

valoratives per deteriorament es practiquen quan l’import recuperable de l’actiu (valor 

raonable) és inferior al seu valor net d’amortitzacions, i que succeeix, generalment, per: 

deteriorament físic sobrevingut, obsolescència accelerada o disminució del rendiment esperat 

inicialment. Els actius que han sofert una pèrdua per deteriorament se sotmeten a revisions 

regulars per si s’haguessin produït reversions de la pèrdua. 

Els costos d’ampliació, modernització o millora s’incorporen a l’actiu com a major valor del bé 

quan suposen un augment de la seva capacitat, productivitat o allargament de la seva vida útil. 

Els costos de grans reparacions, inspeccions o restauracions importants s’activen i s’amortitzen 

durant la vida útil d’aquestes. 

 
4.2. Patrimoni públic del sòl 
 
Les normes de reconeixement i valoració aplicades a aquests elements són anàlogues 
a les descrites en l’apartat anterior, tot i que el Consorci no disposa d’aquest tipus de 
béns. 
 
4.3. Inversions immobiliàries 
 
Es tracta d’immobles (terrenys o edificis) que es tenen per a obtenir rendes, plusvàlues 
o ambdues, a través del seu arrendament o alienació, sense que sigui cap d’aquestes 
una finalitat de l’Entitat. I en tot cas, tots aquells que no es puguin considerar 
immobilitzat. A aquestes inversions se’ls apliquen els mateixos criteris de valoració de 
l’immobilitzat material. 
A aquestes inversions se’ls aplica els mateixos criteris de valoració i d’amortització de 
l’immobilitzat material. tot i que el Consorci no disposa d’aquest tipus de béns 
 
 
4.4. Immobilitzat intangible.  
 
Criteris d’activació 
Es tracta de béns intangibles i drets susceptibles de valoració econòmica de caràcter 
no monetari i sense aparença física que complint les característiques de permanència 
en el temps i utilització en la producció de béns i serveis, o constituint una font de 
recursos de l’entitat, són identificables. És a dir: 
a) Són separables i susceptibles de ser alienats, cedits, arrendats, intercanviats o 
lliurats per a la seva explotació. 
b) Sorgeixen de drets contractuals o d’altres drets legals, amb independència que 
aquests drets siguin transferibles o separables o d’altres drets o obligacions. 
Valoració inicial 
Les inversions en béns de l’immobilitzat intangible es valoren al seu cost. Això és el 
“preu d’adquisició”, inclosos els impostos indirectes no recuperables associats a la 
compra, els costos d’adquisició directament relacionats amb la compra i els de posada 
en funcionament, si escau, o el “cost de producció” en aquells que han estat resultat 
de treballs propis. 
Valoració posterior 
Amb caràcter general, es valoren al seu cost, més els desemborsaments posteriors, 
menys l’amortització acumulada i les correccions valoratives per deteriorament. 
Les correccions valoratives per deteriorament es practiquen quan l’import recuperable 
de l’actiu és inferior al seu valor net d’amortitzacions, i que succeeix, generalment, per 
obsolescència accelerada, o disminució del rendiment esperat inicialment. 



Els costos d’ampliació, modernització o millora s’incorporen a l’actiu com a major valor 
del bé quan suposen un augment de la seva capacitat, productivitat o allargament de 
la seva vida útil. 
 
El Consorci no disposa d’aquest tipus de béns 
 
4.5 -Deutors 
Els imports pendents de cobrament figuren enregistrats pel seu valor nominal. 
 
En el cas dels crèdits i altres partides a cobrar, almenys al tancament de l’exercici, 
s’efectuen les revisions oportunes per detectar la necessitat de practicar correccions 
valoratives per deteriorament de valor, en cas d’evidència objectiva que no es 
cobraran els imports comptabilitzats en la seva integritat, així com la conveniència de 
revertir-les en aquells casos que ja no siguin procedents. Tant les correccions de valor 
com les reversions es reconeixen en el compte de pèrdues i guanys. 
Els criteris per a calcular l’import dels drets de dubtós cobrament són els aprovats per 
l’Assemblea i que queden reflectits en la base 56a de les Bases d’execució del 
Pressupost 2020: 
- Criteris per a la determinació de la provisió per insolvències. En aplicació del 

principi de prudència i per tal de corregir l’efecte de les pèrdues potencials que 
es podrien derivar de l’existència d’insolvències en els drets pendents de 
cobrament, el Consorci dotarà una provisió d’insolvències que quedarà 
registrada en el saldo del compte 490 Provisió per insolvències i que minorarà 
l’import del romanent de tresoreria per a despeses generals. 

 
Per als saldos pendents de cobrament del pressupost d’ingressos de la Corporació, 
calculat a la fi de l’exercici, corresponents al capítol 1,2 i 3, llevat del corresponent a 
contribucions especials, quotes urbanístiques i altres de naturalesa anàloga, 
s’aplicaran els percentatges següents: 
 
 

ANY PERCENTATGE 
n-1 25% 
n-2 25% 
n-3 50% 
n-4 75% 
n-5 75% 
anteriors 100% 
 

 
Del càlcul anterior es podran exceptuar els deutes als quals s’hagi atorgat un 
ajornament de pagament sobre les que no existeixin dubtes raonables de la seva 
recaptació i que comptablement s’han tractat com a cobrament aplaçat.  
 
En aquest sentit, es considerarà que no existeixen dubtes raonables sobre la seva 
recaptació si el deutor ha anat satisfent els pagaments segons els terminis fixats o 
quan el deute es trobi garantit. 
 
Per la resta de pendents de cobrament s’efectuarà una anàlisi individualitzada, 
practicant dotació per aquells imports dels que existeixi un dubte raonable sobre el seu 
cobrament. 
 



Els percentatges de deteriorament anteriorment esmentats s’aplicaran als saldos 
deutors pressupostaris sempre que corresponguin als capítols pressupostaris 1, 2 i 3. 
No obstant això, si un saldo determinat d’import significatiu es considera de difícil 
cobrament, es podrà comptabilitzar un deteriorament de valor per un import 
individualitzat de forma separada de l’estimació global per als percentatges abans 
assenyalats. En relació als saldos deutors de la resta de capítols pressupostaris i als 
de caràcter no pressupostari, s’estimarà, si s’escau, un deteriorament de valor en base 
a un percentatge calculat en funció de les característiques específiques de l’import 
pendent de cobrament existent a la fi de l’exercici. 
Com a regla general, no són objecte de deteriorament els crèdits a cobrar per 
subvencions atorgades per organismes públics, així com els garantits en els 
percentatges corresponents. 
 
4.6 Creditors a termini. 
Els passius exigibles figuren per l’import nominal a pagar, classificats en Creditors a 
llarg o curt termini en funció que les diferents quotes a pagar presentin un venciment 
superior o inferior a dotze mesos respectivament. 
 
4.7 Transferències corrents i de capital 
a) Transferències corrents rebudes de tercers 
Les transferències corrents atorgades per tercers es registren en el moment en què 
aquestes són aprovades. 
b) Transferències de capital 
Tenen com a objecte el finançament d’actuacions inversores, i s’enregistren com a 
Subvencions de capital en l’exercici en què s’atorguen. Aquestes subvencions, que 
tenen la consideració de no reintegrables. 
 
4.8 Ingressos i despeses 
a) Els ingressos i despeses són registrats en la comptabilitat financera en funció del 
criteri de l’acreditament, és a dir, quan es produeix el flux real dels béns i serveis que 
representen amb independència del moment en què es produeix el flux monetari o 
financer generat per aquells. No obstant això, seguint el principi de prudència, l’entitat 
únicament comptabilitza els beneficis realitzats a la data de tancament de l’exercici, 
mentre que els riscos i les pèrdues previsibles, fins i tot eventuals, es comptabilitzen 
tan aviat són coneguts. 
b) D’altra banda, els ingressos i despeses s’incorporen a la liquidació del pressupost 
en el moment en què es produeix l’acte administratiu de reconeixement dels respectius 
drets i obligacions. 
 
5. IMMOVILITZAT MATERIAL (S’adjunta annex) 

 

6. PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL (no hi ha moviments) 

 

7. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES (no hi ha moviments) 

 

8. IMMOBILITZAT INTANGIBLE (no hi ha moviments) 

 

9. ARRENDAMENTS FINANCERS (no hi ha moviments) 

 

10. ACTIUS FINANCERS (no hi ha moviments) 

 

11. PASSIUS FINANCERS (no hi ha moviments) 



 

12. COBERTURES COMPTABLES (no hi ha moviments) 
 

13. ACTIUS CONSTRUÏTS PER A ALTRES ENS (no hi ha moviments) 

 

14. MONEDA ESTRANGERA (no hi ha moviments) 

 

15. TRANSFERÈNCIES, SUBVENCIONS I ALTRES INGRESSOS I DESPESES. 

S’adjunta la relació de totes les transferències i subvencions rebudes. 
 
La totalitat de les despeses necessàries per a portar a terme l’activitat del Consorci 
estan registrades en el compte del resultat econòmic patrimonial de l’exercici 2020. No 
obstant, certs costos considerats com a subvencions en espècie , assumits per la 
Diputació de Barcelona no han estat contemplats en els comptes de l’exercici.  
 
Els imports del cost assumit per la Diputació i que correspon al Consorci, han estat 
calculats per la pròpia Diputació segons la informació facilitada pel Consorci i pels 
diferents serveis de la Diputació tenint en compte els criteris d’aplicació obligatòria 
establerts a la Resolució de 28 de juliol de 2011 de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat. 
  
El cost assumit estimat per al 2020 és d’uns 250 milers d'euros sense incloure les 
transferències, i correspon a: Sous i seguretat social per 191.293,14 €, i la resta de 
costos, entre d'altres a Logística, Recursos Humans, Formació, Informàtica, 
Intervenció, Secretaria, Tresoreria, Coordinació general i Govern. 
  
El cost assumit per la Diputació de Barcelona del 2019 va ser de 196.913,03 €, sense 
incloure les transferències. 
  

 

16. PROVISIONS I CONTINGÈNCIES (s’adjunta annex) 

 

17. INFORMACIÓ SOBRE MEDI AMBIENT (s’adjunta annex). Totes les obligacions 
reconegudes durant l’exercici es corresponen al programa de política de despesa 
17. 

 

18. ACTIUS EN ESTAT DE VENDA (no hi ha moviments) 

 

19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DE RESULTAT ECONÒMIC-
PATRIMONIAL (s’adjunta annex) 

 

20. OPERACIONS PER ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS PER COMPTE 
D’ALTRES ENS (no hi ha moviments) 

 

21. OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA (s’adjunta annex) 

 

22. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D’ADJUDICACIÓ 
(s’adjunta annex) 

 

23. VALORS REBUTS EN DIPÒSIT (s’adjunta annex) 



 

24. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (s’adjunten annexos) 

 

25. INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS (s’adjunta 
annex) 

 

26. INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS (no correspon) 
 

 

27. INDICADORS DE GESTIÓ (no correspon) 

 

28. FETS POSTERIORS AL TANCAMENT 

Efectuat el tancament de l’exercici 2020 no hi ha cap fet posterior que afecti als estats 
comptables del Consorci.  

Vilanova de Sau, 28 d’abril de 2021 
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