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MEMÒRIA 
 
1. ORGANITZACIÓ I ACTIVITAT 
 
1.1. Dades d’identificació del Consorci 
 
El Consorci del Parc de la Serralada Litoral (en endavant, “el Consorci”) es va constituir en data 
15/05/1992  i està integrat per: 

Ajuntament d'Alella 

Ajuntament d'Argentona 

Ajuntament de Cabrera de Mar 

Ajuntament de Cabrils 

Ajuntament de La Roca del Vallès 

Ajuntament de Martorelles 

Ajuntament de Montornès del V. 

Ajuntament d’Òrrius 

Ajuntament de Premià de Dalt 

Ajuntament de Sta. Mª Martorelles 

Ajuntament de Teià 

Ajuntament de Tiana 

Ajuntament de Vallromanes  

Ajuntament de Vilanova del Vallès 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

Consell Comarcal del Maresme 

Consell Comarcal del Vallès Or 

Diputació de Barcelona 

Generalitat de Catalunya 
 
El domicili del Consorci està radicat des de febrer de 2016 a la masia de Can Magarola, a 
l’Avinguda de Sant Mateu, 2 d’Alella. Ocupa part de les dependències d’aquest edifici mercès a 
un conveni subscrit amb l’Ajuntament d’Alella, que n’és el propietari. 
 
1.2. Norma de creació 
 
Els Estatuts inicials del Consorci van ser aprovats pels òrgans plenaris dels diferents ens 
consorciats el 19 de maig de 1999. Posteriorment, s’han produït diverses modificacions 
d’alguns dels articles dels estatuts, essent la darrera modificació publicada en el BOP núm. 3 
de data 03/01/2007 i va entrar en vigor en data 04/01/2007. 
Actualment es troben en tràmit d’aprovació definitiva dues modificacions estatutàries, essent la 
darrera la que dona conformitat als requisits que l’actual legislació estableix. 
 
1.3. Activitat principal, règim jurídic, econòmic-financer i de contractació 
 
El territori gestionat pel Consorci està dins de les comarques del Maresme i del Vallès oriental, 
sent el seu principal sector d'activitat la protecció del medi natural, per a la qual cosa du a 
terme les activitats següents: 
 



  

  

 Gestionar el Pla Especial de protecció del medi natural i del Paisatge de la Conreria-
Sant Mateu-Céllecs  

 Vetllar pel compliment de la legislació sectorial i el planejament vigents en el territori del 
Parc. 

 Actuar a tots els efectes, com a òrgan de representació dels ens integrants del 
Consorci, en relació amb tot el que faci referència al Parc. 

 Emetre informes i dictàmens sobre les activitats que afectin el territori de l’espai natural 
i requerir a les administracions competents les actuacions necessàries. 

 Promoure campanyes de sensibilització sobre els valors naturals i culturals i accions de 
protecció del Parc de possibles agressions. 

 Elaborar tot tipus d’estudis, informes, plans i projectes  sobre el Parc. 
 Establir convenis de col·laboració amb altres entitats publiques i privades sense finalitat 

de lucre amb objectius coincidents amb els del Consorci. 
 Promoure els serveis propis del Parc així com la seva difusió i promoció de la 

utilització. 
 Gestionar l’obtenció de recursos i ajuts tècnics o econòmics procedents d’altres 

institucions públiques o privades.  
 
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.  
D’acord amb el dictamen 2014/8167, aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona en sessió 
ordinària de 30 d’octubre de 2014, aquesta administració és l’ens d’adscripció del Consorci del 
Parc de la Serralada Litoral en compliment del que disposa la disposició addicional 12 de la Llei 
7/85, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local en la redacció donada per la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local. 
 
El règim econòmic i financer s’adequa a l’establert a la normativa vigent del sector públic de 
l’àmbit local en matèria pressupostària, financera, de control i de comptabilitat. 
 
El règim de contractació s’adequa a l’establert en el R.D. Legislatiu 3/201, de 14 de novembre, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
1.4. Principals fonts d’ingressos 
 

Conceptes Drets reconeguts Importància 
relativa 

Ingressos ordinaris:   
Tributs 0,00 0,00% 
Transferències d'altres administracions 780.772,40 100,00% 
Taxes i preus públics 0,00 0,00% 
Subvencions finalistes a serveis 0,00 0,00% 
Altres ingressos 0,00 0,00% 

   
Ingressos finalistes per a inversions   
Préstecs a llarg termini 0,00 0,00% 
Subvencions de capital 0,00 0,00% 
Alienació d'inversions 0,00 0,00% 
Contribucions especials 0,00 0,00% 

TOTAL 780.772,40 100,00% 
 
 



  

  

La principal font d’ingressos prové de les aportacions dels ens consorciats mitjançant les 
quotes de participació ordinària, amb especial esment a la de la Diputació de Barcelona que 
l’any 2020 representa un 75,07% de les aportacions per aquest concepte. 
 
1.5 Consideració fiscal 
 
Impost de Societats 
El Consorci es troba exempt de l’impost i no obligat a presentar declaració, de forma que no es 
practiquen retencions a compte sobre les rendes satisfetes o obtingudes. 
 
Impost sobre el Valor Afegit (IVA) 
El Consorci realitza venda de publicacions amb un gravamen del 4%, tot i que l’any 2020 no va 
realitzar cap operació per aquest concepte. 
 
1.6. Estructura organitzativa bàsica, en els seus nivells polític i administratiu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Personal de la Diputació de Barcelona adscrit al Consorci 
 

 
Consell Plenari 

Vicepresident 1º 

Secretari 
Santiago Pérez Olmedo 

Interventora i Tresorera 

Anna Moreno Castells 

Vicepresident 2º 

President 
Andreu Bosch i Rodoreda 

  

Consellera delegada 

Mª Àngels Palacio Pastor 
  

Directora 

Isabel Cabrera Barbero* 

Administració 

Silvia Moliné del 
Castillo 

Fernando Murga 
Poupon 

  

Tècnics 

Biòloga: Roser Loire 
Fernàndez 
Ús Públic: Cèlia 
Fernández Acién 

Territori: Ana 
Cabrerizo Andrés*  
Jaume Font Cuquet* 

Guardes i Manteniment 
Cap d’Unitat : Laura León Amat 

Guardes forestals : Diego 
Fernández Alba, Glòria Martín 

Ciscar, José Antonio Vélez Toril, 
Jordi Ponce Santos.  
Borja Polo Villalba* 

Manteniment: Antonio Vázquez 
Granado Francisco Yáñez 

Castaño 

Dispositiu de 
Prevenció d’Incendis 

2 guardes forestals de 
temporada 

4 guaites 

3 guaites* 



  

  

 
 
 
1.7. Nombre mitjà d’empleats durant l’exercici i a 31 de desembre. 
 
El nombre mitjà de personal contractat en l'exercici liquidat és d'11,38 empleats, tots ells 
personal laboral. A 31 de desembre de 2020 el nombre d’empleats va ser de d'11, dels quals 
són homes 7 treballadors i dones 4 treballadores. 
 
Respecte als membres del òrgans de govern, la distribució per gènere a final de l’exercici és 
com segueix: 
 
 Exercici 2020 Exercici 2019 

 Dones Homes Dones Homes 
Consell Plenari 6 13 6 13 
Comissió Executiva 5 6 5 6 
Presidència 0 1 0 1 
Vicepresidències 0 2 0 2 
 
 
1.8 Entitats consorciades i percentatge de participació 
 
L’òrgan de govern del Consorci és el Consell Plenari, format per un representant de cada un 
dels 19 ens consorciats (apartat 1.1), al front del qual hi ha el President escollit d’entre aquests, 
i dos vicepresidents escollits a proposta de la presidència sense que cap representant percebi 
remuneració pel seu càrrec. 
 
La participació és doncs 100% del Sector Públic i correspon a cada un dels ens un 5,26% de 
participació. 
 
1.9 Identificació de les entitats del grup 
 
El Consorci es troba integrat en el Sector Públic de la Diputació de Barcelona juntament amb 
les entitats següents: 



  

  

 
 
2. GESTIÓ INDIRECTA DE SERVEIS PÚBLICS, CONVENIS I ALTRES FORMES DE 
COL·LABORACIÓ 
 
2.1. El Consorci no presta cap servei públic d’import significatiu sota cap de les formes de 
gestió indirecta previstes per la normativa. 
 
2.2. El Consorci no ha signat cap conveni de col·laboració d’import significatiu per a la 
realització de les seves activitats en l’exercici. 
 
2.3.  El Consorci no participa en cap activitat, la gestió del qual s’efectuï de forma conjunta amb 
altres organitzacions. 
 
2.4. El Consorci no ha utilitzat cap altra forma de col·laboració públic-privada en la prestació 
dels seus serveis durant l’exercici. 

  



  

  

 
3. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES 

3.1. Imatge fidel 

Els comptes anuals s’han obtingut dels registres comptables a 31 de desembre de 2018 i es 
presenten d’acord amb les disposicions legals vigents en matèria comptable, amb l’objecte de 
mostrar una 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 del Consorci corresponents a l’exercici anual acabat a la mateixa 
data. 
La Liquidació del pressupost de l’exercici 2020 ha estat aprovada el 26 de febrer de 2021. 
El règim de comptabilitat és el previst en la Llei reguladora de les Hisendes Locals per a les 
entitats locals i els seus organismes autònoms. Els comptes anuals de l’exercici 2018 han estat 
elaborats d’acord amb l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, d’aprovació de la Instrucció 
del model normal de la comptabilitat local (endavant la IMNCL) 
 
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. 
 
No existeixen raons excepcionals per les quals, per assolir els objectius anteriors, no s’hagin 
aplicat disposicions legals en matèria comptable. 
 
Per tal de facilitar la comprensió dels comptes anuals i amb l’objectiu de mostrar la imatge fidel, 
en la nota 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. 
 
3.2. Comparació de la informació 
 
L’exercici anual a què fan referència els comptes anuals correspon al període comprès entre l’1 
de gener de 2020 i el 31 de desembre de 2020, i l’1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 
2019. 
 
No hi ha cap motiu que impedeixi la comparació dels comptes anuals de l’exercici amb els de 
l’exercici anterior, atès que aquests s’han formulat mitjançant criteris de valoració, agrupació i 
classificació, de forma que la informació que es presenta és homogènia i comparable 
 
3.3. Raons i incidència en els comptes anuals dels canvis en criteri de comptabilització 
correcció d’errors 

 
No s’han introduït correccions en el decurs de l’exercici 2020 
 
3.4. Informació sobre canvis en estimacions comptables quan siguin significatius 
 
No s’ha produït canvis significatius en estimacions comptables 
 
3.5. Incidència de la pandèmia COVID-19 
 
En data 11 de març de 2020 l’Organització Mundial de la Salut va augmentar la situació 



  

  

d’emergència de salut pública del brot del coronavirus (COVID-19) una pandèmia internacional. 
Així mateix el Govern Espanyol va declarar l’estat d’alarma a través del Reial Decret 463/2020, 
de 14 de març, i va procedir a aprovar tota una sèrie de mesures urgents extraordinàries per fer 
front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 mitjançant el Reial Decret Llei 8/2020, de 17 
de març. Al llarg de l’exercici s’han adaptat les mesures a l’evolució de la situació sanitària, 
amb major o menor repercussió en l’activitat personal i professional de la ciutadania i l’activitat 
de les administracions públiques. 
 
S’ha avaluat el seu impacte en els Comptes anuals de l’exercici 2020 amb les següents 
conclusions: 
 

 No té impacte en el principi d’empresa en funcionament ni en les estimacions 
realitzades en els Comptes anuals i, per tant, aquests fets no impliquen un ajust en els 
comptes anuals corresponents a l’exercici 2020. 

 
 L’activitat des del 14 de març de 2020 s’ha adequat en tot moment al que es recull en 

les diferents versions actualitzades del “Pla de contingència del Consorci del Parc de la 
Serralada Litoral en relació a les mesures a adoptar per fer front al coronavirus i 
garantir la prestació del servei públic” i les diferents mesures relacionades amb la 
prevenció de riscos laborals. 

 
 D’acord amb les instruccions contingudes en les successives disposicions, la prestació 

laboral s’ha prestat de la forma següent: 
 

- El personal dels serveis de guardes forestals, manteniment forestal i vigilància per a la 
prevenció d’incendis realitza treball presencial, adoptant les mesures contingudes a 
l’Informe 2020IP082 emès pel Servei de Prevenció de Riscos Laborals de la Diputació 
de Barcelona. En el cas del personal de prevenció d’incendis (Campanya PVI de juny a 
agost), tres guaites no varen poder prestar servei per problemes de confinament i 
qualificació com a personal de risc; en tots els casos la Diputació de Barcelona va 
assumir la contractació de personal de substitució. El cost està reflectit a la nota 15 
d’aquesta Memòria. 

 
- Els tècnics de territori i conservació realitzen principalment teletreball, amb visites 

puntuals al territori quan així ho exigeixen les obres que s’hi duen a terme, adoptant les 
mesures contingudes a l’Informe 2020IP078 emès pel Servei de Prevenció de Riscos 
Laborals de la Diputació de Barcelona. 

 
- La resta de personal realitza teletreball. 

 
Per tant es pot dur a terme tota l’activitat ordinària sense que s’hagi dut a terme cap 
reestructuració rellevant. 
 

 Es van suspendre temporalment els contractes de servei continu següents: 
 

- DECRET DE PRESIDENCIA 2020-0024 [Prestació dels serveis de neteja de la seu 
administrativa del consorci segons les restriccions derivades del COVID-19] 

- DECRET DE PRESIDENCIA 2020-0025 [Prestació dels serveis d’organització 
d’activitats d’educació i divulgació ambiental segons les restriccions derivades del 
COVID-19] 

- DECRET DE PRESIDENCIA 2020-0026 [Prestació del servei d'informació als visitants 
del C.I. de Can Boquet segons les restriccions derivades del COVID-19] 

 
En tots els casos es va acordar una prestació compensatòria dels serveis presencials.  



  

  

 
 La Diputació de Barcelona ha subministrat equips informàtics i elements i instal·lacions 

de prevenció de contagis. 
 

 No s’ha produït deteriorament en els ingressos previstos al exercici. 
 
4. NORMES DE RECONEIXEMENT I VALORACIÓ 
 
4.1. Immobilitzat material 
 
Criteris d’activació 
 
Són actius tangibles, mobles i immobles que: 

a) Posseeix el Consorci per al seu ús en la producció o subministrament de béns i serveis 
o per als seus propis propòsits administratius. 

b) S’espera que tinguin una vida útil major a un any. 
 
Amb caràcter general, s’exclouen de l’immobilitzat material i, per tant, es consideren despesa 
de l’exercici per criteris d’importància relativa dintre de la massa patrimonial, béns mobles el 
preu unitari dels quals és inferior 600 euros i inferior a 300 euros quan es tracta d’una millora a 
un bé ja inventariat. 
 
Valoració inicial 
 
Les inversions en béns de l’immobilitzat material es valoren al seu cost. Això és al “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 
s’escau, o el “cost de producció” en aquells casos que han estat resultat de treballs propis. 
 
Els béns aflorats com a conseqüència de la realització d’un inventari físic van ser registrats pel 
seu valor raonable quan no va ser possible obtenir evidència del seu cost original. En aquest 
últim cas, juntament amb el seu cost es va registrar l’amortització acumulada estimada en el 
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. 
 
Un cop realitzades les operacions de tancament patrimonial i comptable de l’exercici 2019, es 
va rebre a la seu electrònica del Consorci, la comunicació de l’Ajuntament d’Alella amb número 
d’entrada al Registre 2020-E-RC-122, de la valoració estimada dels espais cedits per la 
corporació destinats a la seu administrativa del Consorci, segons el detall següent: 
 

 
 



  

  

Cal fer constar que la masia és ocupada pel Consorci des del 5 de març de 2016, per la qual 
cosa es fan els assentaments corresponents a l’exercici 2020 amb els ajustaments que 
corresponguin per tal de donar compliment al previst en la norma de registre i valoració 5ª del 
Pla General de Comptabilitat adaptat per l’Administració Local, fent constar els actius rebuts en 
cessió d’ús gratuïta per un període de temps inferior a la seva vida econòmica, registrant-los 
comptablement com un actiu intangible pel valor de 134.436,46€ des de la data efectiva del seu 
ús. 
 
Tenint en compte el temps transcorregut i el càlcul de l’amortització anual, el valor a 31/12/2019 
és de 108.727,71 €: 

 5/3/2016 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 

Dies  301,00 365,00 365,00 365,00 

Cost cessió 134.436,36     
Amortització   5.543,20 6.721,82 6.721,82 6.721,82 

Valor net comptable  128.893,16 122.171,34 115.449,53 108.727,71 

      
Subvenció reconeguda 134.436,36 128.893,16 122.171,34 115.449,53 108.727,71 

Traspàs a resultats  5.543,20 6.721,82 6.721,82 6.721,82 
 
 
Per tal de regularitzar aquesta cessió, s’ha donat d’alta la corresponent subvenció en 
compliment d’allò previst a l’ICAL 
 

 
Així doncs, s’han enregistrat a 01/01/2020 els assentaments patrimonials següents:



  

  

 
 
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 pel 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 revisions de la pèrdua. 
 
Els costos de grans reparacions, inspeccions o restauracions importants s’activen i s’amortitzen 
durant la vida útil d’aquestes. 
 
El Consorci no sol portar a terme treballs amb personal propi que siguin susceptibles 
d’activació. 
En cas que la propietat o ús d’un terreny exigeixi el desmantellament i rehabilitació de 
l’emplaçament, aquests costos s’activen i s’amortitzen en el període que es prevegi obtenir 
rendiments econòmics o potencial de servei del terreny. 
 
Béns del patrimoni històric 
 
Els béns del patrimoni històric es registren quan es poden valorar i establir la seva vida útil de 
forma fiable. 
 
El Consorci no disposa de béns d’aquesta naturalesa. 



  

  

 
Amortització 
 
Els criteris per a l’amortització dels elements que integren l’immobilitzat material, amb excepció 
dels terrenys, són els aprovats pel Consell Plenari del Consorci en el moment d’aprovació de 
l’Inventari de Béns. Aquests determinen que seran objecte d’amortització sistemàtica pel 
mètode lineal en funció de la vida útil estimada de cadascun d’ells. Per defecte, la base 
amortitzable de cada element coincideix amb el seu valor comptable, donat que es consideren 
nuls els valors residuals. El procés d’amortització s’inicia en el moment de la posada en 
funcionament del bé, essent els anys de vida útil estimats els següents: 
 

 Vida útil 
Terrenys * 
Construccions 50 
Infraestructures 15 
Maquinària i utillatge 7-12 
Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions 15 
Mobiliari 8-10 
Equips per al procés de la informació 4 
Elements de transport 8 

*En cas que el cost del terreny inclogui despeses de desmantellament, trasllat i 
rehabilitació de l’emplaçament, aquest s’amortitzarà en el període que es prevegi 
obtenir rendiments econòmics o potencial de servei.  

 
4.2. 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 alineats, 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 d’altres drets o obligacions. 
 

Amb caràcter general, s’exclouen de l’immobilitzat intangible i, per tant, es consideren despesa 
de l’exercici per criteris d’importància relativa dintre de la massa patrimonial, aquells béns i 
drets el preu unitari dels quals és inferior a 600 euros. 
 
Dins l’immobilitzat intangible, cal destacar les Aplicacions informàtiques (inclosos els 
desemborsaments realitzats en pàgines web) on s’activa el dret a l’ús de les mateixes 
únicament quan es preveu la seva utilització en diversos exercicis. Els programes informàtics 
integrats en un equip que no funcionen sense ell, són tractats com elements de l’immobilitzat 
material. El mateix criteri s’aplica al sistema operatiu d’un ordinador. En el cas de les despeses 
de manteniment de les aplicacions informàtiques, són registrades com a despeses de l’exercici. 
 
En el cas de les Inversions realitzades sobre actius utilitzats en règim d’arrendament operatiu o 
cedits en ús per a un període inferior a la vida econòmica del bé cedit, es comptabilitzen en una 
rúbrica de l’immobilitzat intangible quan no són separables dels citats actius i augmenten la 
seva capacitat o els rendiments econòmics futurs o potencial de servei. 
 



  

  

Valoració inicial 
 
Les inversions en béns de l’immobilitzat intangible es valoren pel seu cost. Això es 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 
s’escau, o el “cost de producció” en aquells que han estat resultat de treballs propis. 
 
Els béns rebuts en adscripció o cessió gratuïta per un període inferior a la seva vida econòmica 
es registren com a intangible pel valor raonable del seu dret d’ús. 
 
Valoració posterior 
 
Amb caràcter general, es valoren al seu cost, més els desemborsaments posteriors, menys 
l’amortització acumulada i les correccions valoratives de 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 sol portar a terme treballs amb personal propi que siguin susceptibles 
d’activació. 
 
Amortització 
 
Els criteris per a l’amortització dels elements que integren l’immobilitzat intangible són els 
aprovats pel Consell Plenari del Consorci en el moment d’aprovació de l’Inventari de Béns. 
Aquests determinen que seran objecte d’amortització sistemàtica pel mètode lineal en funció de 
la vida útil estimada de cadascun d’ells, amb excepció d’aquells que s’estima indefinida. Per 
defecte, la base amortitzable de cada element coincideix amb el seu valor comptable, donat 
que es consideren nuls els valors residuals. El procés d’amortització s’inicia en el moment de la 
posada en funcionament del bé, essent els anys de vida útil estimats els següents: 
 

 Vida útil 
Terrenys * 
Construccions 50 
Infraestructures 15 
Béns del patrimoni històric ** 
Maquinària i utillatge 7-12 
Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions 15 
Mobiliari 8-10 
Equips para procés d’informació 4 
Elements de transport 8 
Altre immobilitzat material *** 

 
Es considera que un bé té una vida útil indefinida i, per tant, el seu valor no està subjecte a 
amortització, quan els seus rendiments econòmics o potencial de servei no tenen una data límit 
d’exhauriment. 
 
(*)   En cas que el cost del terreny inclogui despeses de desmantellament, trasllat i rehabilitació, aquest s’amortitzarà en 
el període que es prevegi obtenir rendiments econòmics o potencial de servei. Igualment el cost estarà subjecte a 



  

  

amortització si la vida útil del terreny és limitada. 
(**) Únicament s’amortitzaran si han estat registrats en el balanç (valoració fiable) i es pot determinar de forma faible la 
vida útil de l’element. 
(***) Discrecional. La vida útil s’estableix per cada element  
 
4.3. Actius i passius financers 
 
Els actius i passius financers deriven dels instruments financers, que són contractes que 
estableixen un dret per una de les parts (actiu financer) i una obligació (passiu financer) o un 
component del patrimoni net (instrument de patrimoni) per l’altra. 
 
La seva classificació, valoració i comptabilització es realitza, bàsicament, segons la finalitat per 
la qual es mantenen o bé s’han emès. 
 
a) Actius financers 

 
Són actius financers els diners en efectiu, els instruments de capital o de patrimoni net 
d’una altra entitat i els drets de rebre efectiu o altre actiu financer d’un tercer o 
d’intercanviar amb un tercer actius o passius financers en condicions potencialment 
favorables per l’entitat. 
 

La totalitat dels actius financers del Consorci es classifiquen a efectes de la seva valoració 
en la categoria de crèdits i partides a cobrar. 

 
Inclouen: 
 Els crèdits per operacions derivades de l’activitat habitual. 
 Altres actius financers que generen fluxos d’efectiu d’import determinat i respecte dels 

quals s’espera recuperar tot el desemborsament, excepte per motius imputables al 
deteriorament creditici. 

 Les operacions d’adquisició d’instruments de deute amb l’acord posterior de venda a un 
preu fix o al preu inicial més la rendibilitat normal del prestador. 

 
Com a norma general, els crèdits i partides a cobrar amb venciment a curt termini es valoren, 
tant en el moment de reconeixement inicial com posteriorment, pel seu valor nominal, excepte 
que incorporin un interès contractual. La mateixa valoració es realitza amb els de venciment a 
llarg termini quan l’efecte d’actualitzar els fluxos no és significatiu. En cas contrari, es valoren 
pel seu valor raonable i posteriorment a cost amortitzat, reconeixent els interessos meritats en 
funció del seu tipus d’interès efectiu, com a ingressos de l’exercici. 

 
En tot cas, les fiances i dipòsits constituïts es valoren sempre per l’import lliurat. 
 
Reconeixement. 
 
El reconeixement comptable dels actius financers es realitza a la data establerta en el contracte 
o acord a partir del qual l’entitat requereix el dret.  
 
Deteriorament 
 
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 resultats. 



  

  

 
Els criteris per a calcular l’import dels drets de dubtós cobrament són els aprovats pel Consell 
Plenari del Consorci a proposta de la Intervenció. Aquests determinen que les revisions dels 
crèdits i altres partides a cobrar es practiquen individualment quan el seu nombre o la 
impossibilitat d’integrar-los en grups de crèdits amb característiques i riscos similars així ho 
aconsellen. Aquest procediment permet detectar, entre d’altres, els casos d’insolvència que es 
deterioren, com a regla general en la seva totalitat (100%). Per contra, els crèdits inclosos en 
els grups amb característiques i riscos similars, el nombre del qual no permet una anàlisi 
individualitzada, es deterioren col·lectivament mitjançant l’aplicació d’uns percentatges 
obtinguts a partir de l’experiència acumulada en la gestió del seu cobrament, i que són: 
 

ANY % 
2020 5% 
2019 25% 
2018 25% 
2017 50% 
2016 75% 
2015 75% 

2014 i anteriors 100% 
 
Un cop valorat el deteriorament del crèdit a efectes comptables en el Romanent de Tresoreria 
de l’exercici 2020 aquest s’estima en 1.250,00 €: La Intervenció va procedir a la provisió de 
crèdits de dubtós cobrament. 
 
Baixa d’efectius financers 
 
Es registra la baixa d’un actiu financer o d’una part del mateix quan ha expirat o s’han transmès 
els drets sobre els fluxos d’efectiu que genera i els riscos i avantatges inherents a la seva 
propietat de forma substancial. 
 
b) Passius financers 
 

La totalitat dels passius financers es classifiquen, a efectes de la seva valoració, en la 
categoria de passius financers a cost amortitzat. 
 

Inclouen els: 
 Dèbits i partides a pagar per operacions derivades de l’activitat habitual 
 Deutes amb entitats de crèdit 
 Deutes representats en valors negociables emesos 
 Altres dèbits i partides a pagar 

 
Com a norma general, els dèbits i les partides a pagar amb venciment a curt termini sense 
interès contractual es valoren, tant en el moment del reconeixement inicial com posteriorment, 
pel seu valor nominal. La mateixa valoració es realitza amb els de venciment a llarg termini i els 
préstecs rebuts a llarg termini amb interessos subvencionats quan l’efecte global de no 
actualitzar els fluxos no és significatiu. En cas que sigui significatiu, es valoren inicialment pel 
valor actual dels fluxos d’efectiu a pagar, sobre una taxa equivalent a l’aplicable als pagaments 
ajornats i, posteriorment, a cost amortitzat, reconeixent els interessos meritats en funció del seu 
tipus d’interès efectiu com a ingressos de l’exercici. 
 
En tot cas, les fiances i els dipòsits rebuts es valoren sempre per l’import rebut. 
 



  

  

Reconeixement 
 
El reconeixement comptable dels passius financers es realitza a la data establerta en el 
contracte o acord a partir de la qual l’entitat contrau l’obligació. En les operacions de tresoreria 
formalitzades amb pòlissa de crèdit, les obligacions es contrauen amb la recepció de les 
successives disponibilitats de fons. 
 
Baixa de passius financers 
 
Com a norma general, es registra la baixa d’un passiu financer o d’una part del mateix quan 
l’obligació contreta s’ha complert o cancel·lat. En cas de produir-se una diferència entre el valor 
comptable i la contraprestació lliurada, es reconeixerà en el resultat de l’exercici que tingui lloc. 
 
4.4. 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 4.6.) 
 
Ingressos de dret privat 
 
Com a norma general, els ingressos es registren pel valor raonable de la contraprestació i 
representen els imports a cobrar pels 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 
 
El Consorci reconeix els ingressos quan l’import d’aquests es pot valorar amb fiabilitat; és 
probable que els beneficis econòmics futurs vagin a fluir a l’Entitat i es compleixen les 
condicions específiques per a cadascuna de les activitats tal com es detalla a continuació. 
 
Els ingressos per vendes són registrats quan: l’Entitat ha transferit al comprador els riscos i els 
avantatges derivats de la propietat dels béns, amb independència de la propietat; no conserva 
per a si cap implicació en la gestió corrent dels béns venuts, ni reté el control efectiu sobre ells; 
i les despeses associades amb la transacció poden ser mesurades amb fiabilitat. 
 
Els ingressos per la prestació de serveis es reconeixen quan el resultat de la transacció pot ser 
estimat amb fiabilitat, considerant el grau d’avanç o realització de la prestació a la data dels 
comptes anuals, o de forma lineal quan el servei es presta durant un període determinat. 
 
Quan no pot ser estimat de forma fiable, els ingressos són reconeguts en la quantia de les 
despeses reconegudes que es consideren recuperables. 
 
b) Despeses 
 
Transferències i subvencions atorgades 
(Veure nota 4.6.) 
 
Despeses de personal 
 
Les despeses de personal es reconeixen en el compte de resultat econòmico-patrimonial en el 



  

  

moment que merita l’obligació, amb independència del moment en què es produeix el corrent 
monetari que se’n deriva. 
 
4.5. Provisions i contingències 
 
Es reconeix una provisió quan l’entitat té una obligació present (legal, contractual o implícita) 
resultat d’un succés passat que, probablement, implicarà el lliurament d’uns recursos que es 
poden estimar de forma fiable. 
 
Les provisions es troben valorades pel valor actual dels desemborsaments que s’espera que 
seran necessaris per liquidar l’obligació, actualitzats a una taxa de descompte equivalent al 
tipus de deute públic per un venciment anàleg. Els ajustaments en la provisió amb motiu de la 
seva actualització es reconeixen com una despesa financera a mesura que es van reportant. 
Quan el seu venciment és inferior o igual a una any i l’efecte financer no és significatiu, no es 
descompten. 
 
Si l’entitat té assegurada per un tercer una part o la totalitat dels desemborsaments, el seu 
import és objecte de reconeixement com un actiu independent. Així mateix, la despesa 
relacionada amb la provisió i l’ingrés derivat del reemborsament es presenten de forma 
independent en el resultat de l’exercici. 
 
Per a la quantificació de les provisions, es recorre a informes interns i, si s’escau, d’experts 
externs, i a l’experiència de l’entitat en successos similars, que permetin establir la base de les 
estimacions de cadascun dels desenllaços possibles, així com el seu efecte financer. 
 
Per la seva banda, es consideren actius o passius contingents aquells actius o obligacions 
possibles sorgits com a conseqüència de successos passats, la materialització dels quals està 
condicionada a què succeeixi o no un o més esdeveniments futurs independents de la voluntat 
de l’Entitat. Aquests no són objecte de registre comptable, en el supòsit de la seva existència 
se’n presenta el detall oportú en la present memòria. 
 
4.6. Transferències i subvencions 
 
Valoració 
 
Les transferències i subvencions de caràcter monetari es valoren sempre per l’import concedit. 
 
Les transferències i subvencions de caràcter no monetari es valoren pel valor comptable dels 
elements lliurats, en cas d’atorgament, i pel seu valor raonable en el moment del 
reconeixement en cas de rebre-les. 
 
Les subvencions rebudes per assumpció de deutes es valoren pel valor comptable del deute, i 
les concedides per assumpció de deutes pel valor raonable d’aquestes en el moment de la 
seva assumpció. 
 
Registre comptable 
 
Transferències i subvencions rebudes 
 
L’ingrés es reconeix quan existeix un acord individualitzat de concessió a favor del Consorci, 
s’han complert les condicions associades al seu gaudi i no existeixen dubtes raonables sobre la 
seva percepció, sense perjudici de la imputació pressupostària. Quan el compliment de les 
condicions associades al seu gaudi s’estengui a diversos exercicis, es presumeix el compliment 
una vegada realitzada la inversió de la despesa, si en el moment d’elaboració dels comptes 



  

  

anuals de cadascun dels exercicis afectats s’està complint i no existeixen dubtes raonables 
sobre el compliment de les condicions que afectin els exercicis posteriors. En el cas de 
subvencions per a despeses corrents d’execució plurianual que exigeixin la finalització de 
l’activitat finançada, es consideraran no reintegrables en proporció a la despesa executada; en 
el cas de deutes assumits per altres ens, en el moment que entra en vigor l’acord d’assumpció, 
registrant simultàniament la cancel·lació del passiu assumit; si la subvenció està destinada a la 
cancel·lació de passius, la imputació es produeix en l’exercici què esdevingui; finalment, en els 
altres casos, les subvencions rebudes es consideren reintegrables i es reconeixen com un 
passiu. 
 
Quant al seu registre comptable, les subvencions rebudes no reintegrable es consideren, amb 
caràcter general, com a ingressos directament imputats al patrimoni net que posteriorment es 
traslladen al compte de resultat econòmic-patrimonial d’acord amb la seva finalitat. 
Concretament, quan financen despeses, de forma correlacionada amb les mateixes, i quan 
financen l’adquisició d’actius, en proporció a la seva vida útil o quan es produeix la seva baixa o 
alienació. Per la seva banda, les transferències rebudes s’imputen al resultat de l’exercici en 
què es reconeixen, i les rebudes en espècie en el moment de la recepció del bé. 
 
Transferències i subvencions atorgades 
 
Les transferències i subvencions concedides es comptabilitzen com a despeses en el moment 
que es tingui constància que s’han complert les condicions establertes per a la seva percepció. 
En cas que al tancament de l’exercici estigui pendent el compliment d’alguna de les condicions 
establertes per a la seva percepció, però no existeixin dubtes raonables sobre el seu futur 
compliment, es dota una provisió pels corresponents imports, amb la finalitat de reflectir la 
despesa. 
 
En el cas de lliurament d’actius, el reconeixement es produeix en el moment de l’acord o de la 
formalització del lliurament al beneficiari. 
 
En el cas de deutes assumits d’altres ens, aquests es reconeixen en el moment de l’acord o de 
la formalització del lliurament al beneficiari. 
 
En el cas de deutes assumits d’altres ens, aquests es reconeixen en el moment que entri en 
vigor l’acord d’assumpció, registrant com a contrapartida el passiu assumit.  

 
5. IMMOBILITZAT MATERIAL 
 
5.1. Moviment de l’exercici 
 
El resum per classificacions és el següent:  



  

  

 
 
El resum d’operacions de l’exercici és el següent: 
 

 
 
La comparativa respecte a l’exercici anterior és la següent: 
 

 
 
 
 



  

  

5.2. Descripció de l’immobilitzat material 
 

 El mètode de valoració de l’immobilitzat material és el de cost, és a dir, de preu 
d’adquisició o cost de la producció, incrementat posteriorment pels desemborsaments 
posteriors, si s’escau, i ajustat per l’amortització acumulada i la correcció valorativa per 
deteriorament que pertoqui. 
 

 Descripció dels principals elements que formen l’immobilitzat material: parc mòbil, 
mobiliari, senyalització, màquines i estris, infraestructures de prevenció d’incendis. 
 

 No s’han contemplat costos estimats de desmantellament de l’actiu i de la restauració 
del seu emplaçament inclosos com major valor dels actius, així com grans reparacions 
tota vegada que les de les infraestructures de prevenció d’incendis són assumides per 
la Diputació de Barcelona i es tracta, en tot cas, de béns d’interès públic.  
 

 Els criteris d’amortització de l’immobilitzat material són els descrits a la nota 4 en 
l’apartat corresponent. 
 

 El principals béns adquirits pel funcionament dels serveis a l’exercici són els següents: 
 



  

  

 
 S’han donat de baixa els béns declarats no utilitzables (expedient 28 3RM-I/20 baixes 

n.u) següents: 
 



  

  

 

 



  

  

 



  

  

 
5.3. Informació de l’exercici 

 Les principals inversions de l’exercici es refereixen a millores en la senyalització del 
territori, el compromís d’adquisició d’un vehicle pick up i a la compra de maquinària per 
a treballs forestals. 

 El Consorci no ha lliurat béns en adscripció o cessió ni n’ha revertit 
 
5.4. Circumstàncies que afecten la titularitat de l’immobilitzat material 
 
Pel que fa a l’ús de la masia de Can Magarola com a seu administrativa del Consorci, amb data 
23 de setembre de 2013 es va formalitzar un conveni entre el Consorci i l’Ajuntament d’Alella 
on l’Ajuntament com a propietari de la finca, autoritzava la utilització gratuïta de la masia i dels 
terrenys adjacents per a poder destinar a acollir la seu administrativa del Consorci. El termini 
d’autorització d’ús es va fixar en 20 anys a partir de la posada en funcionament de l’equipament 
(març de 2016), no obstant les parts podran pactar de mutu acord la pròrroga de l’esmentat 
conveni. 
El març de 2020 es va rebre per part de l’Ajuntament d’Alella la valoració dels espais cedits per 
un import de 134.436,46 €.  En compliment de la norma de registre i valoració 5ª del Pla 
General de Comptabilitat Púbica de l’Administració Local (PGCPAL) que preveu que els actius 
rebuts en cessió d'ús gratuïta per un període de temps inferior a la seva vida econòmica es 
registrin comptablement com un actiu intangible pel seu valor raonable, s’ha procedit a 
l’enregistrament de la cessió en ús gratuït (Veure nota 4.1) 
 
6. PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL 
 
Sense contingut per absència d’aquest tipus d’operacions. 
 
7. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES 
 
Sense contingut per absència d’aquest tipus d’operacions. 
 
 
8. IMMOBILITZAT INTANGIBLE 
 
8.1. Moviment de l’exercici  
 
No s’ha enregistrat cap moviment a l’exercici 
 

 
 
8.2. Descripció de l’immobilitzat intangible 
 

 El mètode de valoració de l’immobilitzat intangible és el de cost, és a dir, de preu 
d’adquisició o cost de producció, incrementat posteriorment pels desemborsaments 
posteriors, si s’escau, i ajustat per l’amortització acumulada i la correcció valorativa per 
deteriorament que pertoqui. 



  

  

 Els principals elements que formen l’immobilitzat intangible del Consorci són les 
aplicacions informàtiques. 

 Els criteris d’amortització de l’immobilitzat intangible són els descrits a la nota 4 en 
l’apartat corresponent. 

 
8.3. Informació de l’exercici 
 

 Els tres elements que consten a l’inventari sota aquesta classificació (Arcview node,  
Adobe Acrobat 6 i Pathfinder Office+Terra GPS), es troben totalment amortitzats. 
 

8.4. Circumstàncies que afecten la titularitat de l’immobilitzat intangible 
 
No hi ha garanties, restriccions, litigis ni altres situacions destacables. 
 
9. ARRENDAMENTS FINANCERS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR 
 
El Consorci no disposa d’actius en règim d’arrendament financer. 
 
10. ACTIUS FINANCERS 
 
10.1. Informació relacionada amb el balanç. 
 

a) Els únics Actius financers del Consorci corresponen al saldo dels crèdits per 
operacions derivades de l’activitat habitual, pel que no presenta conciliació entre la 
classificació dels actius financers del balanç i les categories establertes en la norma de 
reconeixement i valoració 8a d’Actius financers. 

b) L’Entitat no ha reclassificat durant l’exercici cap actiu financer que hagi exigit un canvi 
de valoració, ja sigui de cost o cost amortitzat a valor raonable, o a la inversa 

c) L’Entitat no ha lliurat actius financers en garantia 
d) No hi ha hagut durant l’exercici moviment de les correccions de valor per deteriorament 

ja que l’Entitat no disposa d’actius financers. 
 

10.2. Informació relacionada amb el compte del resultat econòmic-patrimonial 
 

a) El Consorci no mostra resultats nets d’actius financers per no disposar d’aquests 
elements. 

b) El Consorci no ha tingut ingressos financers en l’exercici. 
 
10.3. Informació sobre els riscos de tipus de canvi i de tipus d’interès 
 

a) Riscos de tipus de canvi.  
L’Entitat no té inversions en moneda diferent de l’euro i, per tant, no té riscos d’aquest 
tipus. 

b) Riscos de tipus d’interès. 
L’Entitat no té actius financers i, per tant, no té riscos d’aquest tipus. 

 
10.4. Altra informació 
 

 El Consorci té contractats dos comptes bancaris: 
- Banco Santander, compte corrent, amb un saldo de 123.069,61 € a 31/12/2020. 
- CaixaBank, compte corrent, amb un saldo de  117.851,35 € a 31/12/2020. 

 S’han mantingut les quotes de participació ordinària dels ens consorciats vigents el 
2019 a excepció de la Diputació de Barcelona, que ha incrementat la seva aportació 
amb 30.543,19 euros. 



  

  

 El Consell Plenari del Consorci va aprovar en la sessió d’17/10/2019 el calendari de 
pagament fraccionat de la quota en els terminis següents: 
Pagament del 50% de la quota prevista per a 2020 abans del 30 de juny de 2020 
Pagament del 50% restant abans del 31 d’octubre de 2020 
Amb l’excepció expressa de la Diputació de Barcelona que té fixades les dates de 
pagament de les aportacions dins de la segona quinzena del primer mes de cada 
trimestre i de la Generalitat de Catalunya amb la qual el pagament va ser aprovat per 
resolució.  
 
En el moment de redactar aquesta memòria han estat recaptats els drets reconeguts 
dels dos deutors pendents a 31/12/2020. 

 
11. PASSIUS FINANCERS 
 
11.1. Informació relacionada amb el balanç. 
 

a) Els únics passius financers del Consorci corresponen als comptes a pagar per 
operacions comercials, pel que no presenta informació de detall del seu valor a cost 
amortitzat 

 
11.2. El Consorci no té contractades línies de crèdit 
 
11.3. Informació sobre els riscos de tipus de canvi i de tipus d’interès 
 

a) Riscos de tipus de canvi.  
L’Entitat no té deutes en moneda diferent de l’euro i, per tant, no té riscos d’aquest 
tipus. 

b) Riscos de tipus d’interès. 
L’Entitat no té passius financers i, per tant, no té riscos d’aquest tipus. 

 
11.4. Avals i altres garanties concedides 
 

a) Avals concedits. 
L’Entitat no disposa d’avals concedits 

b) Avals executats 
L’Entitat no ha executat avals en el decurs de l’exercici. 

c) Avals reintegrats. 
En el decurs de l’exercici no han estat reintegrats avals. 

 
11.5. Altra informació 
 

 De conformitat amb el disposat en l’article 11.1 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera -LOEPSF- i l’article 16.2 
del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el reglament de 
desenvolupament de la Llei d’Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les 
entitats locals, s’informa que, de conformitat amb els càlculs detallats a l’informe de la 
Intervenció  al tancament de l’exercici, es compleix l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària.  

 La liquidació del pressupost consolidat de l'exercici 2020, un cop aplicats els ajustos 
previstos a la norma, es compleix l’objectiu de la regla de despesa, atès que la despesa 
computable no supera el límit de regla de despesa calculada sobre la liquidació del 
pressupost de l'exercici 2019.  

 El període mitjà de pagament (PMP) al final de l’exercici és de 17,27 dies. 253 
pagaments es realitzen dins del període legal i 1 fora d’aquest. 



  

  

 El Consorci no té interessos de demora ni factures pendents de pagament a 31 de 
desembre de 2020 que es trobin fora del període legal de pagament 

 
 
12. COBERTURES COMPTABLES 
 
El Consorci no ha realitzat operacions de cobertura comptable en el decurs de l’exercici. 
 
13. ACTIUS CONSTRUÏTS O ADQUIRITS PER A ALTRES ENTITATS I ALTRES 
EXISTÈNCIES 
 
No s’han produït operacions d’aquesta naturalesa durant l’exercici.  
 
14. MONEDA ESTRANGERA 
 
El Consorci no té cap element d’actiu o passiu denominat en moneda diferent de l’euro. 
 
15. TRANSFERÈNCIES, SUBVENCIONS I ALTRES INGRESSOS I DESPESES 
 
15.1. Ingressos 
 

15.1.1. Transferències i subvencions rebudes 
 

El detall dels imports registrats en l’exercici en concepte de transferències i subvencions 
rebudes es detallen a continuació: 
 

 Tal i com s’ha exposat al punt 1.4. d’aquesta memòria el Consorci es finança al 100% 
per transferències d’altres administracions en concepte d’aportacions ordinàries pel seu 
funcionament segons el detall següent: 
 

Eco. Descripció Drets R nets 

45500 TRANSF. CORRENTS GENERALITAT 25.000,00 

46100 TRANSFERENCIES ORDINARIES DIPUTACIO DE BARCELONA 586.143,19 

46201 TRANSFERENCIES ORDINARIES AJUNTAMENT ALELLA 12.427,93 

46202 TRANSFERENCIES ORDINARIES AJUNTAMENT ARGENTONA 19.902,25 

46203 TRANSFERENCIES ORDINARIES AJUNTAMENT CABRERA DE MAR 8.145,79 

46204 TRANSFERENCIES ORDINARIES AJUNTAMENT CABRILS 8.074,62 

46205 TRANSFERENCIES ORDINARIES AJUNTAMENT MARTORELLES 7.292,54 

46206 TRANSFERENCIES ORDINARIES AJUNTAMENT MONTORNES DEL VALLES 18.957,28 

46207 TRANSFERENCIES ORDINARIES AJUNTAMENT ORRIUS 2.689,59 

46208 TRANSFERENCIES ORDINARIES AJUNTAMENT PREMIA DE DALT 13.600,89 

46209 TRANSFERENCIES ORDINARIES AJUNTAMENT LA ROCA DEL VALLES 22.580,37 

46210 TRANSFERENCIES ORDINARIES AJUNTAMENT STA Mª MARTORELLES 2.414,56 

46211 TRANSFERENCIES ORDINARIES AJUNTAMENT TEIA 8.294,07 

46212 TRANSFERENCIES ORDINARIES AJUNTAMENT TIANA 1.634,79 

46213 TRANSFERENCIES ORDINARIES AJUNTAMENT VALLORMANES 5.593,22 

46214 TRANSFERENCIES ORDINARIES AJUNTAMENT VILANOVA DEL VALLES 9.686,84 

46215 TRANSFERENCIES ORDINARIES AJUNTAMENT VILASSAR DE DALT 12.866,89 

46501 TRANSFERENCIES ORDINARIES CONSELL COMARCAL MARESME 7.733,79 

46502 TRANSFERENCIES ORDINARIES CONSELL COMARCAL  VALLES ORIENTAL 7.733,79 

  780.772,40 



  

  

 
Les transferències i subvencions descrites compleixen els requisits de reconeixement i 
valoració descrits a la nota 4.6. 
 

 L’entitat va rebre l’any 2016 una subvenció de la Diputació de Barcelona destinada al 
finançament dels radiadors integrats en el sistema de calefacció de la primera planta de 
la masia de Can Magarola. 

 Per tal de regularitzar la cessió en ús gratuït per part de l’Ajuntament d’Alella de els 
espais que ocupa a la masia de Can Magarola, s’ha donat d’alta la corresponent 
subvenció en compliment d’allò previst a l’ICAL 

15.1.2. Altres ingressos en espècie 
 
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 a fi 
d’aprofitar les economies d’escala generades, no han estat contemplats en els comptes de 
l’exercici.  
 
D’acord amb la informació facilitada per la Diputació de Barcelona i calculada segons 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, els imports són els següents: 

Els imports del cost assumit per la Diputació i que corresponen 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 298 milers d'euros sense incloure transferències, i 
correspon a: Sous i seguretat social per 215.787,75 €, i la resta, entre d’altres, a despeses de 
Logística, Recursos Humans, Formació, Informàtica, Coordinació general, Intervenció, 
Secretaria, Tresoreria i Govern. 
 
El cost assumit per la Diputació de Barcelona del 2020 va ser de 281.722,26 €, sense incloure 
les transferències. 
 
15.2. Despeses 
 
 15.2.1. Transferències i subvencions concedides 
 

 El detall de les transferències i subvencions concedides en l’exercici es facilita a 
continuació: 
 



  

  

Eco. Descripció Obligacions reconegudes 

462 AJUNTAMENT D’ ALELLA 900,00 
462 AJUNTAMENT DE TEIÀ 8.908,20 
465 CONSELL COMARCAL DEL MARESME 8.908,20 
48103 MUSEU MUNICIPAL DE VILASSAR DE DALT 4.000,00 

  22.716,40 
 

 Totes les transferències i subvencions concedides s’ha formalitzat mitjançant els 
corresponents convenis, acords o resolucions: 
 
- Conveni de col·laboració entre el Consorci i l’ajuntament d’Alella subscrit l’any 2019 

amb efectes 1 de gener de 2020, per l’atenció als usuaris del Punt d’Informació de 
Can Lleonart ubicat a l’Oficina de Turisme d’Alella.  
 

- Decret de la presidència núm. D009/15, de 16 de desembre, a l’Ajuntament de 
Teià, per retribuir l’exercici de les funcions de la Interventora i Tresorera del 
Consorci del Parc de la Serralada Litoral. 
  

- Decret de la presidència núm. D009/15, de 16 de desembre, al Consell Comarcal 
del Maresme, per retribuir l’exercici de les funcions del Secretari del Consorci del 
Parc de la Serralada Litoral. 
 

- Conveni de col·laboració entre el Consorci i el Museu Municipal de Vilassar 
subscrit el 2019 amb efectes 1 de gener de 2020,  per al funcionament del Centre 
de Documentació del Parc. 

 
15.2.2. Despeses de personal 
 

 Les despeses de personal de l’exercici es detallen a continuació 
 

Descripció 2020 2019 
Sous, salaris i assimilats 407.383,93 409.586,88 
Cotitzacions socials de l'ocupador 121.014,36 123.307,44 
Prestacions socials 7.087,60 11.248,10 
DESPESES DE PERSONAL 533.485,89 544.142,42 

 
- El dispositiu humà de la campanya anual de prevenció d’incendis que depèn de la 

contractació del Consorci s’ha fixat en quatre guaites i dos guardes de suport, i s’ha 
mantingut la durada de contractació. La Diputació de Barcelona va assumir tres dels sis 
efectius que composen l’operatiu humà de servei en torres de vigilància en la 
campanya 2020.  
 

- La cap de la Subsecció de Suport a la Gestió d’Espais Litorals de la Diputació de 
Barcelona assumeix les funcions de direcció del Consorci i també es cedeix una 
tècnica del territori i un guarda forestal. 
 

- Les retribucions es corresponen a les previstes a la Llei de pressupostos generals de 
l’Estat per al 2020 amb un increment d’un 2 per cent, amb caràcter general, respecte 
de les retribucions vigents a 31 de desembre de 2019, amb efecte a partir de l’1 de 
gener de 2020 i fins al 31 de desembre de 2020, i un increment d’un 0,3 per cent 



  

  

addicional de la massa salarial corresponent a l’any 2019 entre les quanties abonades 
al factor anual de productivitat durant el 2020. 
 

 El nombre mitjà de treballadors en l’exercici 2020 s’ha detallat a la nota 1.7. d’aquesta 
memòria.  

 
15.2.3. Altres despeses de gestió ordinària 
 
 Les aplicacions pressupostàries més rellevants que comporten una incidència directa 

sobre el territori mitjançant obres o serveis són les següents: 
 
172.210 -  Manteniment d’infraestructures i béns. 
Manteniment i millora de la xarxa viària principal i despeses generals de manteniment 
d’elements del territori. 
   
172.227.06 – Estudis i treballs tècnics 
En la línia iniciada l’any 2013,  ampliada i consolidada els darrers anys, una part important dels 
treballs de seguiment de paràmetres ecològics ha estat assumida pels guardes del parc. Es va 
minorar la quantitat de recursos econòmics destinats a la redacció de plans i projectes de 
conservació i millora del medi natural donada la col·laboració de Diputació de Barcelona en la 
contractació d’estudis i treballs tècnics (Conveni XPN, Xarxa de Parcs Naturals).  
 
 
Estudis 2020 

Import (€) 

Projecte de recuperació del tritó verd (Triturus marmoratus) al Parc de la 
Serralada Litoral 

2.695,27 

Projecte de recuperació del gripau d’esperons (Pelobates cultripes) al Parc de 
la Serralada Litoral  

2.102,98 

Anàlisi de malalties emergents a dues basses incloses als projectes de 
recuperació d’herpetofauna 

2.335,90 

Actuacions d'erradicació del quitridi Batracochytrium dendrobatidis (Bd) en 
una bassa del Parc.  

3.274,26 

Catàleg de vertebrats del Parc de la Serralada Litoral 4.053,50 

Programa de seguiment de la flora amenaçada (SEFA) a la Xarxa de Parcs 
Naturals gestionats per la Diputació de Barcelona al Parc de la Serralada 
Litoral.* 

Amb mitjans 
propis 

Pla estratègic de seguiment i recerca per a la conservació de la fauna de    la 
Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona: els quiròpters 
(ratpenats) al Parc de la Serralada Litoral.* 

Conveni XPN 

Pla estratègic de seguiment i recerca per a la conservació de la fauna de la 
Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona: els ropalòcers 
(papallones diürnes) al Parc de la Serralada Litoral.* 

Conveni XPN 

Programa de seguiment de les poblacions de senglar a la Xarxa de Parcs 
Naturals gestionats per la Diputació de Barcelona. Temporada 2019-2020 al 
Parc de la Serralada Litoral.* 

Conveni XPN 

Plans de conservació de l'avifauna de la Xarxa de Parcs Naturals de la 
Diputació de Barcelona: al Parc de la Serralada Litoral.* 

Conveni XPN 

Pla estratègic de seguiment i recerca per a la conservació de la fauna de la Conveni XPN 



  

  

Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona: els petits mamífers al 
Parc de la Serralada Litoral.* 

Programa de seguiment CARIMED (Canvi Ambiental dels Rius Mediterranis) Conveni XPN 

Total 14.461,91 

 
*Els estudis assenyalats amb l’asterisc formen part del Conveni de la XPN contractat per la Diba 
 
 
172.227.99 – Treballs per serveis: Assistència a punts d’informació i activitats de participació. 
En aquesta aplicació s’ha realitzat un ajustament respecte l’exercici anterior, en funció dels 
serveis d’atenció P.I. Can Boquet i d’organització de sortides guiades i cursos temàtics. El 
servei d’atenció al Centre de documentació s’enregistra al cap IV. Com a transferència a Museu 
Arxiu de Vilassar de Dalt per l’espai del Centre de Documentació . 
 
16. PROVISIONS I CONTINGÈNCIES 
 
16.1. Al tancament s’han aprovisionat les retribucions meritades pels treballadors en el segon 
semestre de l’exercici  per un total de 27.104,99 euros d’acord amb el detall següent: 
 

 Bàsiques FAP 

 9.493,49 € 17.611,50 € 

 Total 27.104,99 € 

   
Es troba registrada a l’epígraf de creditors per operacions de gestió. 
 
16.2. El Consorci no té registrats passius considerats com a contingents 
 
16.3. El Consorci no té registrats actius considerats com a contingents 
 
17. INFORMACIÓ SOBRE EL MEDI AMBIENT 
 
17.1. Per la seva naturalesa, el total de les obligacions reconegudes en l’exercici es destinen al 
programa 172 de Protecció i millora del medi ambient. 

 
17.2. El Consorci no obté beneficis fiscals per raons mediambientals atès que no disposa de 
tributs propis. 
 
18. ACTIUS EN ESTAT DE VENDA 
 
El Consorci no disposa d’actius en estat de venda. 
 
19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC-
PATRIMONIAL 
 
Per l’exercici de les seves operacions el Consorci estructura el seu pressupost en un únic 



  

  

programa: 172 Protecció i millora del medi ambient. 
 

 
  
20. OPERACIONS PER ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS PER COMPTE D’ALTRES ENS 
PÚBLICS  
 
El Consorci no realitza operacions per compte d’altres ens públics. 
 
21. OPERACIONS NO PESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA 
 
A continuació s’informa sobre les operacions no presupostàries de tresoreria que comprenen 
aquelles operacions realitzades durant l’exercici que han donat lloc al naixement o extinció de: 
 

 Deutors i creditors que, d’acord amb la normativa vigent per al Consorci, no s’hagin 
d’imputar al seu pressupost ni en el moment del seu naixement ni en el del seu 
venciment. 

 
 Partides representatives de cobraments i pagaments pendents d’aplicació definitiva tant 

per operacions pressupostàries com no pressupostàries. 
 

21. 1. Estat de deutors no pressupostaris 
 
No hi ha operacions per aquest concepte 
 
21.2. Estat de creditors no pressupostaris  
 

 
 
 



  

  

21.3. Estat de partides pendents d’aplicació 
 

a) Cobraments pendents d’aplicació. 
 
No hi ha cobraments de partides pendents d’aplicació 

 
b) Pagaments pendents d’aplicació 

 
No hi ha pagaments de partides pendents d’aplicació 

 
22. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D’ADJUDICCIÓ 
 
A continuació es detallen els imports agregats a les contractacions administratives realitzades 
en l’exercici en funció del seu procediment d’adjudicació 
 

 Procediment Obert 
 

Tipus de contracte Codi Expedient Descripció del contracte 

Import 
Adjudicació 

S/IVA 

SE - 5. SERVEIS 2 4UPEPCICB 20 

Informació als visitants del 
Centre d'Informació de la Creu 
de Can Boquet del Parc de la 
Serralada Litoral 12.061,55 € 

OB - 1. OBRES 38 4TAXVC/20-1  
Contracte de manteniment de la 
xarxa viària 2020 36.363,64 € 

SU - 3. 
SUBMINISTRAMENTS 51 4TAS 20-1 

Subministrament de senyals i 
dels seus components individuals 
(2 Lots) 8.264,46 € 

OB - 1. OBRES 
 
106 4UPEPI 20 

Actuacions de millora de l'itinerari 
SL-C 135 de les fonts d’Alella 4.993,11 € 

 
L’any 2020 es van aprovar i executar les pròrrogues dels contractes següents. 
 

 Primera pròrroga del contracte de serveis de neteja de les dependències 
administratives del Consorci (Exp. 160 3RMSN 18) 

 
 Primera pròrroga del contracte de serveis d’organització d’activitats de divulgació i 

educació ambiental (Exp. 162 4DEAIG 18) 
 

 Contracte menor superior a 5.000,00 € IVA exclòs, amb urgència justificada 
 

Tipus de contracte Codi Expedient Descripció del contracte 

Import 
Adjudicació 

S/IVA 

OB - 1. OBRES 104 4TAHF 20-1 
Actuacions de millora de la font 
d’en Mamet 8.105,33 € 

 
 

 Contractes basats 
 

Durant l’exercici també es van executar i formalitzar mitjançant adhesió per compra agregada, 
els contractes següents: 



  

  

 
 Execució del contracte de subministrament del carburant del parc mòbil mitjançant la 

inclusió en l’Acord marc subscrit per la Comissió Central de Subministraments  (Exp. 
CCS 2017 3) Lot 1: Subministrament de carburant per a vehicles terrestres mitjançant 
el pagament amb targeta magnètica en estacions de servei ubicades a la província de 
Barcelona. Adjudicat a Solred, SA. (A79707345). 

 Execució del contracte de l’Acord marc del servei de mediació d’assegurances amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.01) promogut per l’Associació 
Catalana de Municipis i adjudicat a Ferrer & Ojeda, passant l’esmentada entitat a tenir 
la condició de Mediador del Consorci. 

 
 Execució de la segona pròrroga de l’Acord marc del servei d’assegurances amb 

destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.04) promogut per l’Associació 
Catalana de Municipis i contracte les Pòlisses que a continuació s’indiquen:  
 

o Lot 3. Accidents, a favor de la mercantil Zurich Insurance PLC, Sucursal en 
España,  amb vigència des del 01/01/2020 al 01/01/2021  

 
o Lot 5. Responsabilitat Civil Patrimonial a favor de la mercantil Zurich Insurance 

PLC, Sucursal en España, amb vigència des del 11/04/2020 al 12/04/2021  
 

 Execució del contracte de l’Acord marc del servei d’assegurances de danys a edificis i 
instal·lacions amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.06) 
promogut per l’Associació Catalana de Municipis i contracte la pòlissa de danys a 
edificis i instal·lacions a Seguros Catalana Occidente, SA de Seguros y Reaseguros, 
Sociedad Unipersonal per un import de amb vigència des del 30/12/2019 al 30/12/2020  
 

 Adhesió del Consorci del Parc de la Serralada Litoral a l’Acord marc de mobilitat 
sostenible amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2016.02) promogut 
per l’Associació Catalana de Municipis i contractació a l’empresa adjudicatària  
ROMAUTO GRUP DE CONCESSIONARIS SL del Lot 1, sublot 1.12 Nissan Navara per 
un import de 31.374,54 € IVA inclòs. 

 
 Execució de la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions mòbils (Exp. 

Compra Agregada de Serveis de Telecomunicacions 2018-2022 (CAST)) mitjançant 
l’adhesió del Consorci del Parc de la Serralada Litoral al conveni de col·laboració 
subscrit el 6 de juliol de 2017 entre el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona.  

 
 Adhesió a la contractació centralitzada del sistema de videoconferència LocalretMeet 

(Exp. 46 3PSC 20-LOCALRETMEET) promogut pel Consorci Localret. 
 
 
23. VALORS REBUTS EN DIPÒSIT 
 
El Consorci no té registrats valors rebuts en dipòsit. 
 
24. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA  
 
24.1. Exercici corrent  

1) Pressupost de despeses 



  

  

a) Modificacions de crèdit 

b) Romanent de crèdit  

 
 



  

  

 
 

c) El total de pagaments pendents d’aplicació, correspon a factures de despeses 
realitzades durant l’exercici 2020 que han estat enregistrades a l’exercici 2021 
sense que hagi estat aprovada la seva autorització i disposició en l’exercici en que 
es va produir la despesa.  
 
El total d’operacions per aquest concepte és de 3.193,80 euros. 
 
Igualment tenen consideració d’operacions pendents d’aplicar aquelles despeses 
que havent estat autoritzades i disposades, no s’ha reconegut l’obligació en 
l’exercici en que es va produir la despesa. En aquest supòsit, vist el Romanent de 
Tresoreria que presenta la liquidació aprovada pel Decret del president núm. 
016/2020, de 26 de febrer, el total d’operacions per aquest concepte, per un import  
de 91.018,15 euros s’incorporaran a l’exercici 2021 per al seu finançament 
mitjançant la corresponent modificació del pressupost d’incorporació de crèdits 
compromesos finançats amb el Romanent Líquid de Tresoreria 
 
 
 
 

 



  

  

2) Pressupost d’ingressos 
 

a) Procés de gestió 

 
b) No hi ha Devolucions d’ingressos 

 
c) No hi ha Compromisos d’ingrés 

 
24.2. Exercicis tancats 
 
1) Pressupost de despeses. Obligacions de pressupostos tancats. 
 

 
 



  

  

2) Drets a cobrar de pressupostos tancats. 
 
a) No hi ha Drets pendents de cobrament 

 
b) No hi ha Drets anul·lats 

 
c) No hi ha Drets cancel·lats 

 
3) No hi ha variació de resultats pressupostaris d’exercicis anteriors 

 
24.3. Exercicis posteriors 
 

1) No hi ha compromisos de despesa amb càrrec a pressupostos d’exercicis posteriors. 
 

2) No hi ha compromisos d’ingrés amb càrrec a pressupostos d’exercicis posteriors. 
 
24.4. Execució de projectes de despesa 
 
No hi ha projectes de despesa pendents d’execució 
 
24.5. Despeses amb finançament afectat 
 
No hi ha despesa amb finançament afectat 
 
24.6. Romanent de tresoreria 
 

 
 
 
Respecte al Romanent de tresoreria per a despeses generals, i en concret pel que fa als 
Saldos de dubtós cobrament, cal recordar el que ha estat exposat a la nota 4.3 a) 
Deterioraments en el sentit que, un cop valorat el deteriorament del crèdit a efectes comptables 
en el Romanent de Tresoreria de l’exercici 2020 aquest s’estima en 1.250,00 euros. La 
Intervenció va procedir a la provisió de crèdits de dubtós cobrament. 
 
25. INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS 



  

  

INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

 
J) RÀTIOS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL 

 
 



  

  

INDICADORS PRESSUPOSTARIS 

 
 
 
 
 
 
 



  

  

 
 
 

 
26. INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS 
 
El Consorci no ha finançat activitats amb taxes ni preus públics 
 
27. INDICADORS DE GESTIÓ 
 
El Consorci no ha finançat activitats amb taxes ni preus públics 
 
28. FETS POSTERIORS AL TANCAMENT 
 

 Pel que fa als drets reconeguts pendents de cobrament al final de l’exercici, el 
27/04/2021 la Generalitat de Catalunya va fer un pagament de 30.000,00 euros. Atès 
que la quota aprovada en sessió ordinària del Consell Plenari de 17 d’octubre de 2019 
per l’exercici era de 25.000,00 euros, i no existint notificació del pagament d’un import 
superior, l’escreix de 5.000,00 euros s’ha incorporat als ingressos de l’exercici 2021. 

 
 Pel que fa a operacions de despesa pendents d’aplicar a l’exercici, mitjançant el decret 

de la presidència núm. D003/2021, de 28 de gener, es van aprovar, entre d’altres, les 
factures següents:  

 
FACT-2021-3    Tallers Agrícola Tordera SL 
Data d'Expedició:30/12/2020; Nº de factura:1020992; Concepte: Motoserres Husqvarna 
x 2 + Desbrossadora Husqv x 2 + Bufador sthil;  
Import total:2.966,50 €;   
 
FACT-2021-4   Tallers Agrícola Tordera SL 
Data d'Expedició:30/12/2020; Nº de factura:1020993; Concepte: Botes treball x 2; 
Import total:227,30 €; 
 
En aquest mateix acte, es va aprovar, disposar i reconèixer l’obligació respecte a les 
esmentades factures. 
 



  

  

Segons informe de la Interventora de 20 d’abril de 2021, es posa de manifest que en 
ambdós casos es tracta de de compromisos de despesa d’exercicis anteriors i no 
imputades al pressupost de l’exercici en què es van realitzar. 

En aquest sentit, correspon el reconeixement extrajudicial de crèdits que  correspon en 
el cas de  despeses realitzades en exercicis anteriors per les quals, a 31 de desembre, 
no s’hauria pogut aplicar al pressupost la fase de reconeixement de l’obligació.  

De conformitat amb l’article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 
desplega el Capítol primer del Títol sisè del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Hisendes Locals. 

Atès que el reconeixement extrajudicial de crèdits correspon al Consell Plenari, aquest, 
en sessió ordinària de 22 d’abril de 2020 va RATIFICAR el decret de la presidència 
núm. D003/2021, de 28 de gener, en relació a l’aprovació, disposició i reconeixement 
de l’obligació de les esmentades factures. 

 
 
29. ALTRES QÜESTIONS 
 

 La secretaria, la intervenció i la tresoreria del Consorci són atestes per funcionaris 
d’ens consorciats tal i com es preveu als estatuts vigents.  
A l’empar del que disposa l’article 92 bis de la Llei 7/1985 reguladora de les Bases de 
Règim Local, la tresoreria i la intervenció són exercides per la mateixa persona. 
  

 Tot i que alguns costos de funcionament necessaris per la prestació del servei del 
Consorci com a membre de la Xarxa de Parcs són suportats directament per la 
Diputació de Barcelona amb càrrec als seus pressupostos anuals de despeses, 
aquests no són de rellevància suficient per a que figurin registrats en els comptes 
anuals del Consorci. No obstant es relacionen a continuació els diferents conceptes: 

- Suport transversal de l’àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona. 
- Personal cedit (tres tècnics – un d’ells a un 20% de la seva dedicació -, un guarda i dos 

guaites). 
- Cessió d’equips informàtics i consumibles.  
- Connexió a Internet 
- Publicacions i material de divulgació i educació ambiental 
- Formació del personal en matèries relacionades amb els corresponents llocs de treball 
 
 Mercès a la pertinença del Consorci a la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de 

Barcelona, aquest es beneficia de diversos programes i projectes d’acció conjunta. 
D’aquests cal destacar: 

- Pla d’Informació i Vigilància contra incendis forestals 
- Programa Viu el Parc 
- Programa Parc a Taula 
- Programa Poesia als Parcs 
- Conveni amb l’Obra Social “la Caixa” per a la conservació dels espais naturals 

 

 
30. CONCILIACIÓ BANCÀRIA 



  

  

30. CONCILIACIÓ BANCÀRIA 

 

 

 
  













  

  

  Conciliació de comptes bancàris     

La Caixa       
        

núm.compte ES53 2100 1401 7002 0001 7355 
Data 
conciliació 31/12/2020 

        
  Saldo comptable 117.851,35 €   
  Diferència   0,00 € 
  Saldo en compte corrent 117.851,35 €   
        
Moviments comptables regulartizats 
Data Concepte  Abonaments Càrrecs 

        
Moviments  en compte pendents de registre comptable 
Data Concepte  Abonaments Càrrecs 

        
CONCILIACIÓ 

Signe Concepte Import Diferència 

- Abonaments comptable pendents de reflex en compte 0,00 € 0,00 € 
+ Càrrecs comptables pendents de reflex en compte 0,00 € 0,00 € 

+ 
Abonaments en compte pendent de registre 
comptable 0,00 € 0,00 € 

- Càrrecs en compte pendent de registre comptable 0,00 € 0,00 € 

Banco Santander       
        

núm.compte ES29 0075 0551 2006 0128 8622  
Data 
conciliació 31/12/2020 

        
    123.069,61 €   
  Diferència   0,00 € 
  Saldo en compte corrent 123.069,61 €   
        
Moviments comptables regulartizats 
Data Concepte  Abonaments Càrrecs 

        
Moviments  en compte pendents de registre comptable 
Data Concepte  Abonaments Càrrecs 

        
CONCILIACIÓ 

Signe Concepte Import Diferència 

- Abonaments comptable pendents de reflex en compte 0,00 € 0,00 € 
+ Càrrecs comptables pendents de reflex en compte 0,00 € 0,00 € 

+ 
Abonaments en compte pendent de registre 
comptable 0,00 € 0,00 € 

- Càrrecs en compte pendent de registre comptable 0,00 € 0,00 € 
        

      
 
 



  

  

 

31. BALANÇ DE COMPOROVACIÓ 
S’INCORPORA COM A DOCUMENT ANNEX 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT



Consorci Parc de la Serralada Litoral

1

10/05/2021

BALANÇ

EXERCICI  2020

ACTIU Ex. 2020 Ex. 2019COMPTES COMPTES PATRIMONI NET I PASSIU Ex. 2019Ex. 2020

NOTES EN 

MEMÒRIA

NOTES EN 

MEMÒRIA

A) Actiu no corrent 301.457,49 225.530,54

I) Immobilitzat intangible 73.592,77175.977,47

1. Inversió en recerca i desenvolupament200,201,(2800),(2801)

2. Propietat industrial i intel·lectual203,(2803),(2903)

3. Aplicacions informàtiques206,(2806),(2906)

4. Inversions sobre actius utilitzats en règim 

d'arrendament o cedits

207,(2807),(2907) 67.249,76 73.592,77

5. Un altre immobilitzat intangible208,209,(2809),(2909) 108.727,71

II) Immobilitzat material 151.937,77125.480,02

1. Terrenys210,(2810),(2910),(2990)

2. Construccions211,(2811),(2911),(2991) 2.850,78 10.266,39

3. *Inraestructuras212,(2812),(2912),(2992) 55.279,98 75.066,85

4. Béns del patrimoni històric213,(2813),(2913),(2993)

5. Un altre immobilitzat material214,215,216,217

,218,219,(2814),(2815)

,(2816),(2817),(2818),(2819)

,(2914),(2915),(2916),(2917)

,(2918),(2919),(2999)

67.349,26 66.604,53

6. Immobilitzat material en curs i bestretes2300,2310,232,233

,234,235,237,238

,2390

III) Inversions immobiliàries

1. Terrenys220,(2820),(2920)

2. Construccions221,(2821),(2921)

3. Inversions immobiliàries en curs i bestretes2301,2311,2391

IV) Patrimoni públic del sòl

1. Terrenys240,(2840),(2930)

2. Construccions241,(2841),(2931)

3. En construcció i bestretes243,244,248

4. Un altre patrimoni públic del sòl249,(2849),(2939)

V) Inversions financeres a llarg termini en 

entitats del grup, multigrup i associades

1. Inversions financeres en patrimoni d'entitats 

de dret públic

2500,2510,(2940)

2. Inversions financeres en patrimoni de 

societats

2501,2511,(259),(2941)

3. Inversions financeres en patrimoni d'altres 

entitats

2502,2512,(2942)

4. Crèdits i valors representatius de deute252,253,255,(295)

,(2960)

5. Altres inversions financeres257,258,(2961),(2962)

VI) Inversions financeres a llarg termini

1. Inversions financeres en patrimoni260,(269)

2. Crèdits i valors representatius de deute261,2620,2629,264

,266,267,(297),(2980)

3. Derivats financers263

4. Altres inversions financeres268,27,(2981),(2982)

A) Patrimoni net 520.649,97 402.979,15

I) Patrimoni 903.194,40

903.194,40

1. Patrimoni100,101 903.194,40 903.194,40

II) Patrimoni generat -500.623,14

-518.857,32

1. Resultats d'exercicis anteriors120 -518.857,32 -545.584,99

2. Resultat de l'exercici129 18.234,18 26.727,67

IV) Subvencions rebudes pendents 

d'imputació a resultats

118.078,71

18.642,07

1. Subvencions rebudes pendents 

d'imputació a resultats

130,131,132 118.078,71 18.642,07

C) Passiu corrent 68.186,72 72.568,49

II) Deutes a curt termini 2.966,50

4. Altres deutes4003,4013,41313,4183

,523,524,528,529

,560,561

2.966,50

IV) Creditors i altres comptes a pagar a 

curt termini

65.220,22

72.568,49

1. Creditors per operacions de gestió4000,4010,4130,41310

,416,4180,522

42.559,78 52.103,03

3. Administracions públiques475,476,477 22.660,44 20.465,46

15.1.1

11

4.1, 5

4.2, 8



Consorci Parc de la Serralada Litoral

2

10/05/2021

BALANÇ

EXERCICI  2020

ACTIU Ex. 2020 Ex. 2019COMPTES COMPTES PATRIMONI NET I PASSIU Ex. 2019Ex. 2020

NOTES EN 

MEMÒRIA

NOTES EN 

MEMÒRIA

VII) Deutors i altres comptes a cobrar a llarg 

termini

1. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg 

termini

2621,(2983)

B) Actiu corrent 287.379,20 250.017,10

I) Actius en estat de venda

1. Actius en estat de venda38,(398)

II) Existències

1. Actius construïts o adquirits per a altres 

entitats

37

2. Mercaderies i productes acabats30,35,(390),(395)

3. Aprovisionaments i altres31,32,33,34

,36,(391),(392),(393)

,(394),(396)

III) Deutors i altres comptes a cobrar 64.224,3047.580,37

1. Deutors per operacions de gestió4300,4310,4430,446

,(4900)

47.580,37 64.222,32

2. Altres comptes a cobrar4301,4311,4431,440

,441,442,449,(4901)

,550,555,558

1,98

3. Administracions públiques470,471,472

4. Deutors per administració de recursos per 

compte d'altres ens públics

450,455,456

IV) Inversions financeres a curt termini en 

entitats del grup, multigrup i associades

1. Inversions financeres en patrimoni d'entitats 

del grup, multigrup i associades

530,531,(539),(594)

2. Crèdits i valors representatius de deute4302,4312,4432,(4902)

,532,533,535,(595)

,(5960)

3. Altres inversions536,537,538,(5961)

,(5962)

V) Inversions financeres a curt termini -1.250,00

1. Inversions financeres en patrimoni540,(549)

2. Crèdits i valors representatius de deute4303,4313,4433,(4903)

,541,542,544,546

,547,(597),(5980)

-1.250,00

3. Derivats financers543

4. Altres inversions financeres545,548,565,566

,(5981),(5982)

VI) Ajustos per *periodificación

1. Ajustos per *periodificación480,567

VII) Efectiu i altres actius líquids equivalents 185.792,80241.048,83

1. Altres actius líquids equivalents577

2. Tresoreria556,570,571,573

,574,575

241.048,83 185.792,80

588.836,69 475.547,64 588.836,69 475.547,64TOTAL ACTIU (A+B) TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

4.3

16.1

10



Consorci Parc de la Serralada Litoral

1

10/05/2021

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL

EXERCICI  2020

Ex.: 2020 Ex.: 2019COMPTES
NOTES EN 

MEMÒRIA

1. Ingressos tributaris i urbanístics

72,73 a) Impostos

740,742 b) Taxes

744 c) Contribucions especials

745,746 d) Ingressos urbanístics

2. Transferències i subvencions rebudes
790.063,47 793.235,95

a) De l'exercici
780.772,40 790.666,71

751 a.1) Subvencions rebudes per finançar despeses 

de l'exercici

750 a.2) Transferències
780.772,40 790.666,71

752 a.3) Subvencions rebudes per a cancel·lació de 

passius que no suposin finançament específic d'un 

element patrimonial

7530 b) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no 

financer

9.291,07 2.569,24

754 c) Imputació de subvencions per a actius corrents i 

altres

3. Vendes i prestacions de serveis

700,701,702,703

,704

a) Vendes

741,705 b) Prestació de serveis

707 c) Imputació d'ingressos per actius construïts o 

adquirits per a altres entitats

71,7940,(6940) 4. Variació d'existències de productes acabats i 

en curs de fabricació i deterioració de valor

780,781,782,783

,784

5. Treballs realitzats per l'entitat per al seu 

immobilitzat

776,777 6. Altres ingressos de gestió ordinària

795 7. Excessos de provisions

A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA 

(1+2+3+4+5+6+7)

790.063,47 793.235,95

8. Despeses de personal
-535.485,89 -544.142,42

(640),(641) a) Sous, salaris i assimilats
-407.383,93 -409.586,88

(642),(643),(644),(645) b) Càrregues socials
-128.101,96 -134.555,54

(65) 9. Transferències i subvencions concedides
-23.250,90 -49.431,21

10. Aprovisionaments

(600),(601),(602),(605)

,(607),61

a) Consum de mercaderies i altres 

aprovisionaments

(6941),(6942),(6943),7941

,7942,7943

b) Deterioració de valor de mercaderies, matèries 

primeres i altres aprovisionaments

11. Altres despeses de gestió ordinària
-166.944,73 -131.785,93

(62) a) Subministraments i serveis exteriors
-166.773,35 -131.785,93

(63) b) Tributs
-171,38

(676) c) Altres

(68) 12. Amortització de l'immobilitzat
-46.645,02 -38.608,10

B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA 

(8+9+10+11+12)

-772.326,54 -763.967,66

I. Resultat (estalvi o *desahorro) de la gestió 

ordinària (A+B)

17.736,93 29.268,29

15.1.1

15.2.2

15.2.1

15.2.3

5, 8



Consorci Parc de la Serralada Litoral

2

10/05/2021

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL

EXERCICI  2020

Ex.: 2020 Ex.: 2019COMPTES
NOTES EN 

MEMÒRIA

13. Deterioració de valor i resultats per 

alienació de l'immobilitzat no financer i actius 

en estat de venda

-31,52 -475,40

(690),(691),(692),(693)

,(6948),790,791,792

,793,7948,799

a) Deterioració de valor

770,771,772,773

,774,(670),(671),(672)

,(673),(674)

b) Baixes i alienacions
-31,52 -475,40

7531 c) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no 

financer

14. Altres partides no ordinàries

775,778 a) Ingressos

(678) b) Despeses

II. Resultat de les operacions no financeres 

(I+13+14)

17.705,41 28.792,89

15. Ingressos financers

a) De participacions en instruments de patrimoni

7630 a.1) En entitats del grup, multigrup i associades

760 a.2) En altres entitats

b) De valors representatius de deute, de crèdits i 

d'altres inversions financeres

7631,7632 b.1) En entitats del grup, multigrup i associades

761,762,769,76454

,(66454)

b.2) Altres

16. Despeses financeres
-924,15 -612,30

(663) a) Per deutes amb entitats del grup, multigrup i 

associades

(660),(661),(662),(669)

,76451,(66451)

b) Altres
-924,15 -612,30

785,786,787,788

,789

17. Despeses financeres imputades a l'actiu

18. Variació del valor raonable en actius i 

passius financers

7646,(6646),76459,(66459) a) Derivats financers

7640,7642,76452,76453

,(6640),(6642),(66452),(664

53)

b) Altres actius i passius a valor raonable amb 

imputació en resultats

7641,(6641) c) Imputació al resultat de l'exercici per actius 

financers disponibles per a la venda

768,(668) 19. Diferències de canvi

20. Deterioració de valor, baixes i alienacions 

d'actius i passius financers

1.452,92 -1.452,92

796,7970,766,(6960)

,(6961),(6962),(6970),(666)

,7980,7981,7982,(6980)

,(6981),(6982),(6670)

a) D'entitats del grup, multigrup i associades

765,7971,7983,7984

,7985,(665),(6671),6963)

,(6971),(6983),(6984),(6985

)

b) Altres
1.452,92 -1.452,92

5.2

4.3
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10/05/2021

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL

EXERCICI  2020

Ex.: 2020 Ex.: 2019COMPTES
NOTES EN 

MEMÒRIA

755,756 21. Subvencions per al finançament 

d'operacions financeres

III. Resultat de les operacions financeres 

(15+16+17+18+19+20+21)

528,77 -2.065,22

IV. Resultat (estalvi o *desahorro) net de 

l´exercici (II+ III)

18.234,18 26.727,67

+ Ajustos en el compte del resultat de l´exercici 

anterior

Resultat de l´exercici anterior ajustat 

(IV+Ajustos)

26.727,67



Consorci Parc de la Serralada Litoral

1Pàg.
10/05/2021Data obtenció

EXERCICI  2020

NOTES EN 
MEMÒRIA

I. Patrimoni II. Patrimoni 
generat

III. Ajustos 
per canvis 

de valor

IV. 
Subvencions 

rebudes

TOTAL

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

AJUSTOS PER CANVIS DE CRITERIS COMPTABLES I 
CORRECCIÓ D´ERRORS

1. Ingressos i despeses reconeguts en l´exercici

2. Operacions patromoniales amb l´entitat o entitats propietàries

3. Altres variacions del patrimoni net

903.194,40 -518.857,32 0,00 18.642,07 402.979,15

0,000,000,000,00 0,00

903.194,40 0,00 18.642,07 402.979,15-518.857,32

0,00 18.234,18 0,00 99.436,64 117.670,82

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-500.623,14903.194,40 0,00 118.078,71 520.649,97

0,00 18.234,18 0,00 99.436,64 117.670,82

PATRIMONI NET AL FINAL DE L´EXERCICI 2019

PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2020 (A+B)

VARIACIONS DEL PATRIMONI NET EXERCICI 2020

PATRIMONI NET AL FINAL DE L´EXERCICI 2020 (C+D)

3



Consorci Parc de la Serralada Litoral

1Pàg.

10/05/2021Data obtenció

EXERCICI  2020

NOTES EN 
MEMÒRIA

 2019 2020

Estat de Canvis en el Patrimoni Net

Altres Operacions amb l´Entitat o Entitats Propietàries

TOTAL (I+II)

I. Ingressos i despeses reconeguts directament en el compte del 
resultat econòmic patrimonial ( 1 + 2 + 3)

1. Transferències i subvencions

1.1 Ingressos

1.2 Despeses

2. Prestación de servicio y venta de bienes

2.1 Ingressos

2.2 Despeses

3. Altres

3.1 Ingressos

3.2 Despeses

II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni 
net ( 1 + 2 )

1. Subvencions rebudes

2. Altres

787.494,22

-4.000,00

-6.721,82

783.494,22

783.494,22

-6.721,82

776.772,40

790.666,71

-4.000,00

786.666,71

786.666,71

786.666,71

15.1.1

15.2.1

15.1.1



Consorci Parc de la Serralada Litoral 10/05/2021Data Obtenció:

2. ESTAT D´INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

COMPTE P.G.C NOTES EN 
MEMÒRIA

20192020

Ingressos i despeses reconegudes 

directament en el patrimoni net:

II. 

I.  Resultat econòmic patrimonial129

1. Immobilitzat no financer

1.1 Ingressos

1.2 Despeses

2. Actius i passius financers

2.1 Ingressos

2.2 Despeses

3. Cobertures comptables

3.1 Ingressos

3.2 Despeses

4. Subvencions rebudes

Total (1+2+3+4)

III. Transferències al compte del resultat 

econòmic patrimonial o al valor inicial 

de la partida coberta:

1. Immobilitzat no financer

2. Actius i passius financers

3.Cobertures comptables

3.1 Imports transferits al compte del 
resultat econòmic patrimonial

3.2 Imports transferits al valor inicial de la 
partida coberta

4. Subvencions rebudes

Total (1+2+3+4)

920

(820),(821),(822)

900,991

(800),(891)

910

(810)

94

(823)

(802),902,993

(8110),9110

(8111),9111

(84)

18.234,18

108.727,71

-9.291,07

108.727,71

-9.291,07

26.727,67

-2.569,24

-2.569,24

IV. TOTAL ingressos i despeses 

reconegudes (I+II+III) ................... 117.670,82 24.158,43

4, 5, 6, 7, 8

4, 5, 6, 7, 8

4.3, 10, 11

4.3, 10, 11

12

12

4.6

4.6



 2020EXERCICI:

1Pàg.

Data obtenció 10/05/2021

Consorci Parc de la Serralada Litoral

 2020  2019

NOTES EN 

MEMÒRIA

ESTAT DE FLUXOS D´EFECTIU

I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió 66.163,33 79.100,84

A) Cobraments: 898.750,57 840.185,62

2. Transferències i subvencions rebudes 800.117,27 748.741,47

6. Altres Cobraments 98.633,30 91.444,15

B) Pagaments: 832.587,24 761.084,78

7. Despeses de personal 532.840,16 518.241,49

8. Transferències i subvencions concedides 23.250,90 22.716,40

10. Altres despeses de gestió 179.133,71 129.292,97

12. Interessos pagats 924,15 612,30

13. Altres pagaments 96.438,32 90.221,62

Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B) 66.163,33 79.100,84

II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió -10.909,28 -58.624,83

D) Pagaments: 10.909,28 58.624,83

5. Compra d'inversions reals 10.909,28 58.624,83

Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D) -10.909,28 -58.624,83

IV. Fluxos d'Efectiu Pendents de Classificació 1,98 -1,98

I) Cobraments pendents d'aplicació 16.755,11 4.116,01

J) Pagaments pendents d'Aplicació 16.753,13 4.117,99

Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (+I-J) 1,98 -1,98

VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a 

l'efectiu (I+II+III+IV+V)

55.256,03 20.474,03

Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici 185.792,80 165.318,77

Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici 241.048,83 185.792,80

15

15

15

15

11

5, 6, 7, 8



Data obtenció 10/05/2021

Pàg. 1

Consorci Parc de la Serralada Litoral

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

EXERCICI  2020III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

CONCEPTES DRETS RECONEGUTS 
NETS

OBLIGACIONS 
RECONEGUDES NETES

AJUSTOS RESULTAT 
PRESSUPOSTARI

a. Operacions corrents 780.772,40

1.Total operacions no financeres (a+b) 780.772,40

780.772,40

AJUSTOS

87.044,34

87.044,34

732.953,24

732.953,24

10.909,28

722.043,96

47.819,16

58.728,44

-10.909,28

47.819,16

2. Total operacions financeres (c+d)

b) Operacions de capital

c) Actius financers

d) Passius financers

I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L´EXERCICI (I=1+2)

3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals

4. Desviacions de finançament negatives del exercici

5. Desviacions de finançament positives del exercici

II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5)

134.863,50RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)



Data obtenció

1

10/05/2021 9:58:03AM

Pàg.

Consorci Parc de la Serralada Litoral

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D´INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2020)

Capítol: 4 TRANSFERÈNCIA CORRENTS.

PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES EXCÉS / DEFECTE 
PREVISIÓ

DRETS 
PENDENTS DE 
COBRAMENT A 

31 DE 
DESEMBRE

RECAPTACIÓ 
NETA

DRETS 
RECONEGUTS 

NETS

DRETS 
CANCEL·LATS

DRETS 
RECONEGUTS

DRETS 
ANUL·LATS

CONCEPTE

INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES

ARTICLE

SUBCONCEPTE

45 DE COMUNITATS AUTÒNOMES.

455 DE COMUNITATS 
AUTÒNOMES.

45500 TRANSF. CORRENTS 
GENERALITAT

25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

25.000,0025.000,0025.000,00 25.000,00 25.000,00Total Concepte

Total Article 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

46 D'ENTITATS LOCALS.

461 DE DIPUTACIONS, CONSELLS 
O CABILDS

46100 TRANSFERENCIES 
ORDINARIES DIPUTACIO DE 
BARCELONA

586.143,19 586.143,19 586.143,19 586.143,19 586.143,19

586.143,19586.143,19586.143,19 586.143,19 586.143,19Total Concepte

462 D'AJUNTAMENTS.

46201 TRANSFERENCIES 
ORDINARIES AJUNTAMENT 
ALELLA

12.427,93 12.427,93 12.427,93 12.427,93 12.427,93

46202 TRANSFERENCIES 
ORDINARIES AJUNTAMENT 
ARGENTONA

19.902,25 19.902,25 19.902,25 19.902,25 19.902,25

46203 TRANSFERENCIES 
ORDINARIES AJUNTAMENT 
CABRERA DE MAR

8.145,79 8.145,79 8.145,79 8.145,79 8.145,79

46204 TRANSFERENCIES 
ORDINARIES AJUNTAMENT 
CABRILS

8.074,62 8.074,62 8.074,62 8.074,62 8.074,62

46205 TRANSFERENCIES 
ORDINARIES AJUNTAMENT 
MARTORELLES

7.292,54 7.292,54 7.292,54 7.292,54 7.292,54

46206 TRANSFERENCIES 
ORDINARIES AJUNTAMENT 
MONTORNES DEL VALLES

18.957,28 18.957,28 18.957,28 18.957,28 18.957,28



Data obtenció

2

10/05/2021 9:58:03AM

Pàg.

Consorci Parc de la Serralada Litoral

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D´INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2020)

Capítol: 4 TRANSFERÈNCIA CORRENTS.

PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES EXCÉS / DEFECTE 
PREVISIÓ

DRETS 
PENDENTS DE 
COBRAMENT A 

31 DE 
DESEMBRE

RECAPTACIÓ 
NETA

DRETS 
RECONEGUTS 

NETS

DRETS 
CANCEL·LATS

DRETS 
RECONEGUTS

DRETS 
ANUL·LATS

CONCEPTE

INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES

ARTICLE

SUBCONCEPTE

46207 TRANSFERENCIES 
ORDINARIES AJUNTAMENT 
ORRIUS

2.689,59 2.689,59 2.689,59 2.689,59 2.689,59

46208 TRANSFERENCIES 
ORDINARIES AJUNTAMENT 
PREMIA DE DALT

13.600,89 13.600,89 13.600,89 13.600,89 13.600,89

46209 TRANSFERENCIES 
ORDINARIES AJUNTAMENT 
LA ROCA DEL VALLES

22.580,37 22.580,37 22.580,37 22.580,37 22.580,37

46210 TRANSFERENCIES 
ORDINARIES AJUNTAMENT 
STA Mª MARTORELLES

2.414,56 2.414,56 2.414,56 2.414,56 2.414,56

46211 TRANSFERENCIES 
ORDINARIES AJUNTAMENT 
TEIA

8.294,07 8.294,07 8.294,07 8.294,07 8.294,07

46212 TRANSFERENCIES 
ORDINARIES AJUNTAMENT 
TIANA

1.634,79 1.634,79 1.634,79 1.634,79 1.634,79

46213 TRANSFERENCIES 
ORDINARIES AJUNTAMENT 
VALLORMANES

5.593,22 5.593,22 5.593,22 5.593,22 5.593,22

46214 TRANSFERENCIES 
ORDINARIES AJUNTAMENT 
VILANOVA DEL VALLES

9.686,84 9.686,84 9.686,84 9.686,84 9.686,84

46215 TRANSFERENCIES 
ORDINARIES AJUNTAMENT 
VILASSAR DE DALT

12.866,89 12.866,89 12.866,89 12.866,89 12.866,89

22.580,37131.581,26154.161,63154.161,63 154.161,63 154.161,63Total Concepte

465 DE COMARQUES.

46501 TRANSFERENCIES 
ORDINARIES CONSELL 
COMARCAL MARESME

7.733,79 7.733,79 7.733,79 7.733,79 7.733,79

46502 TRANSFERENCIES 
ORDINARIES CONSELL 
COMARCAL  VALLES 
ORIENTAL

7.733,79 7.733,79 7.733,79 7.733,79 7.733,79

15.467,5815.467,5815.467,58 15.467,58 15.467,58Total Concepte



Data obtenció

3

10/05/2021 9:58:03AM

Pàg.

Consorci Parc de la Serralada Litoral

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D´INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2020)

Capítol: 4 TRANSFERÈNCIA CORRENTS.

PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES EXCÉS / DEFECTE 
PREVISIÓ

DRETS 
PENDENTS DE 
COBRAMENT A 

31 DE 
DESEMBRE

RECAPTACIÓ 
NETA

DRETS 
RECONEGUTS 

NETS

DRETS 
CANCEL·LATS

DRETS 
RECONEGUTS

DRETS 
ANUL·LATS

CONCEPTE

INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES

ARTICLE

SUBCONCEPTE

Total Article 755.772,40 755.772,40 755.772,40 755.772,40 733.192,03 22.580,37

Total Capítol 780.772,40 780.772,40 780.772,40 780.772,40 733.192,03 47.580,37



Data obtenció

4

10/05/2021 9:58:03AM

Pàg.

Consorci Parc de la Serralada Litoral

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D´INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2020)

Capítol: 5 INGRESSOS PATRIMONIALS.

PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES EXCÉS / DEFECTE 
PREVISIÓ

DRETS 
PENDENTS DE 
COBRAMENT A 

31 DE 
DESEMBRE

RECAPTACIÓ 
NETA

DRETS 
RECONEGUTS 

NETS

DRETS 
CANCEL·LATS

DRETS 
RECONEGUTS

DRETS 
ANUL·LATS

CONCEPTE

INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES

ARTICLE

SUBCONCEPTE

52 INTERESSOS DE DIPÒSITS.

520 Interessos de dipòsits

52000 INTERESSOS DE DIPOSITS 
EN COMPTES BANCS I 
CAIXES D'ESTALVIS

25,00 25,00 -25,00

-25,0025,0025,00Total Concepte

Total Article 25,00 25,00 -25,00

Total Capítol 25,00 25,00 -25,00



Data obtenció

5

10/05/2021 9:58:03AM

Pàg.

Consorci Parc de la Serralada Litoral

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D´INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2020)

Capítol: 8 ACTIUS FINANCERS.

PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES EXCÉS / DEFECTE 
PREVISIÓ

DRETS 
PENDENTS DE 
COBRAMENT A 

31 DE 
DESEMBRE

RECAPTACIÓ 
NETA

DRETS 
RECONEGUTS 

NETS

DRETS 
CANCEL·LATS

DRETS 
RECONEGUTS

DRETS 
ANUL·LATS

CONCEPTE

INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES

ARTICLE

SUBCONCEPTE

87 ROMANENT DE TRESORERIA.

870 ROMANENT DE 
TRESORERIA.

87000 PER A DESPESES 
GENERALS.

87.044,34 87.044,34 -87.044,34

87010 PER A DESPESES AMB 
FINANÇAMENT AFECTAT.

-87.044,3487.044,3487.044,34Total Concepte

Total Article 87.044,3487.044,34 -87.044,34

Total Capítol 87.044,3487.044,34 -87.044,34

Total 780.797,40 867.841,7487.044,34 780.772,40 780.772,40 733.192,03 47.580,37 -87.069,34



10/05/2021

1

DESCRIPCIÓ

DEURE HAVER DEUTOR CREDITOR

Data obtenció  8:45:45AM

Pag.

BALANÇ DE COMPROVACIÓ

Consorci Parc de la Serralada Litoral

SALDO FINAL
SALDO INICIAL MOVIMIENTOS

DEUTOR CREDITOR

COMPTE

(MEMÒRIA)

1010 Patrimoni rebut. Aportació patrimonial 

dineraria.

903.194,40 903.194,40

1200 Resultats d'exercicis anteriors. 545.584,99 26.727,67 518.857,32

1290 Resultat de l'exercici. 26.727,67 26.727,67

1300 Subvencions per a finançament immobilitzat 

no financer i actius en estat de venda.

18.642,07 18.642,07

2060 Immobilitzacions intangibles. Aplicacions 

informàtiques.

9.616,08 9.616,08

2070 Inversions sobre actius utilitzats en règim 

d'arrendament o cedits.

109.407,85 888,14 110.295,99

2090 Immobilitzacions intangibles. Un altre 

immobilitzat intangible.

108.727,71 108.727,71

2110 Immobilitzacions materials.Construccions. 20.813,88 20.813,88

2120 Immobilitzacions materials.Infraestructures. 296.967,15 296.967,15

2140 Immobilitzacions materials.Maquinària i 

utillatge.

28.539,74 2.966,50 31.506,24

2150 Immobilitzacions materials.Instal·lacions 

tècniques i altres instal·lacions.

69.564,43 69.564,43

2160 Immobilitzacions materials.Mobiliari. 194.570,62 10.021,14 143,49 204.448,27

2170 Immobilitzacions materials.Equips per a 

processos d'informació.

36.448,90 32.079,25 4.369,65

2180 Immobilitzacions materials.Elements de 

transport.

113.280,87 113.280,87

2190 Immobilitzacions materials.Un altre 

immobilitzat material.

9.327,57 3.802,02 5.525,55

2806 Amortització acumulada d'aplicacions 

informàtiques.

9.616,08 9.616,08

2807 Amortització acumulada inversions sobre 

actius utilitzats en règim d'arrendament o 

cedits.

35.815,08 7.231,15 43.046,23



10/05/2021

2

DESCRIPCIÓ

DEURE HAVER DEUTOR CREDITOR

Data obtenció  8:45:45AM

Pag.

BALANÇ DE COMPROVACIÓ

Consorci Parc de la Serralada Litoral

SALDO FINAL
SALDO INICIAL MOVIMIENTOS

DEUTOR CREDITOR

COMPTE

(MEMÒRIA)

2811 Amortització acumulada de construccions. 10.547,49 7.415,61 17.963,10

2812 Amortització acumulada d'infraestructures. 221.900,30 19.786,87 241.687,17

2814 Amortització acumulada de maquinària i 

utillatge.

24.062,24 1.236,36 25.298,60

2815 Amortització acumulada d'instal·lacions 

tècniques i altres instal·lacions.

65.002,38 458,50 65.460,88

2816 Amortització acumulada de mobiliari. 174.385,87 111,97 4.749,55 179.023,45

2817 Amortització acumulada d'equips per a 

processos d'informació.

36.083,06 32.079,25 293,24 4.297,05

2818 Amortització acumulada d'elements de 

transport.

78.233,01 5.180,40 83.413,41

2819 Amortització acumulada d'un altre immobilitzat 

material.

7.361,04 3.802,02 293,34 3.852,36

4000 Creditors pressupostaris.Operacions de 

gestió.

708.646,75 721.119,81 12.473,06

4003 Creditors pressupostaris.Altres deutes. 11.833,43 11.833,43

4010 Creditors pressupostaris.Operacions de 

gestió.

26.578,02 26.578,02

4130 Acreedores por operaciones aplicables a 

presupuesto en periodos posteriores

25.525,01 25.525,01 27.104,99 27.104,99

41310 Acreedores por operaciones Pendientes de 

Aplicar a Presupuesto. Operación de Gestión

2.981,73 2.981,73

41313 Acreedores por operaciones Pendientes de 

Aplicar a Presupuesto. Otras Deudas

2.966,50 2.966,50

4300 Deutors per drets reconeguts.Pressupost 

d'ingressos corrent.Operacions de gestió.

780.772,40 733.192,03 47.580,37

4310 Deutors per drets reconeguts.Pressupostos 

d'ingressos tancats.Operacions de gestió.

66.925,24 66.925,24

4751 Hisenda Pública, creditor per retencions 

practicades.

18.743,83 70.532,01 72.516,32 20.728,14



10/05/2021

3

DESCRIPCIÓ

DEURE HAVER DEUTOR CREDITOR

Data obtenció  8:45:45AM

Pag.

BALANÇ DE COMPROVACIÓ

Consorci Parc de la Serralada Litoral

SALDO FINAL
SALDO INICIAL MOVIMIENTOS

DEUTOR CREDITOR

COMPTE

(MEMÒRIA)

4760 Seguretat Social. 1.721,63 25.906,31 26.116,98 1.932,30

4900 Deterioració de valor de crèdits.Operacions de 

gestió.

2.702,92 2.702,92

4903 Deterioro de valor de crèdits.Altres inversions 

financeres.

1.250,00 1.250,00

5550 Pagaments pendents d'aplicació. 1,98 16.753,13 16.755,11

5570 Formalització. 101.857,64 101.857,64

5700 Efectiu i actius líquids equivalents.Caixa 

operativa.

552,24 424,37 127,87

5710 Efectiu i actius líquids equivalents.Bancs i 

institucions de crèdit. Comptes operatius.

185.240,56 813.648,04 757.967,64 240.920,96

6220 Serveis exteriors.Reparacions i conservació. 105.688,47 105.688,47

6250 Serveis exteriors.Cosines d'assegurances. 4.922,32 4.922,32

6270 Serveis exteriors.Publicitat, propaganda i 

relacions públiques.

2.759,68 2.759,68

6280 Serveis exteriors.Subministraments. 13.024,04 13.024,04

6290 Serveis exteriors.Comunicacions i altres 

serveis.

40.378,84 40.378,84

6300 Tributs de caràcter local. 171,38 171,38

6400 Despeses de personal i prestacions 

socials.Sous i salaris.

432.908,94 25.525,01 407.383,93

6420 Despeses de personal i prestacions 

socials.Cotitzacions socials a càrrec de 

l'ocupador.

121.014,36 121.014,36

6440 Despeses de personal i prestacions 

socials.Altres despeses socials.

7.087,60 7.087,60

6500 Transferències. A l'entitat o entitats 

propietàries.

4.000,00 4.000,00



10/05/2021

4

DESCRIPCIÓ

DEURE HAVER DEUTOR CREDITOR

Data obtenció  8:45:45AM

Pag.

BALANÇ DE COMPROVACIÓ

Consorci Parc de la Serralada Litoral

SALDO FINAL
SALDO INICIAL MOVIMIENTOS

DEUTOR CREDITOR

COMPTE

(MEMÒRIA)

6501 Transferències. A la resta d'entitats. 19.250,90 19.250,90

6690 Altres despeses financeres. 924,15 924,15

6710 Pèrdues procedents de l'immobilitzat material. 31,52 31,52

6807 Amortització d'inversions sobre actius utilitzats 

en règim d'arrendament o cedits.

7.231,15 7.231,15

6811 Amortització de construccions. 7.415,61 7.415,61

6812 Amortització d'infraestructures. 19.786,87 19.786,87

6814 Amortització de maquinària i utillatge. 1.236,36 1.236,36

6815 Amortització d'instal·lacions tècniques i altres 

instal·lacions.

458,50 458,50

6816 Amortització de mobiliari. 4.749,55 4.749,55

6817 Amortització d'equips per a processos 

d'informació.

293,24 293,24

6818 Amortització d'elements de transport. 5.180,40 5.180,40

6819 Amortització d'un altre immobilitzat material. 293,34 293,34

6983 Pèrdues per deterioració de crèdits a altres 

entitats.

1.250,00 1.250,00

7500 Transferencias.de l'entitat o entitats 

propietàries.

780.772,40 780.772,40

75300 Subv. financ. del inmovil. no financ. en 

l'exercici per amortiz.de l'entitat o entitats 

propiet.

6.721,82 6.721,82

75301 Subvenc. per la financ. del inmoviliz. no financ. 

de l'exercici per amortiz.De la resta d'entitats.

2.569,25 2.569,25

7983 Reversió de la deterioració de crèdits a altres 

entitats.

2.702,92 2.702,92



10/05/2021

5

DESCRIPCIÓ

DEURE HAVER DEUTOR CREDITOR

Data obtenció  8:45:45AM

Pag.

BALANÇ DE COMPROVACIÓ

Consorci Parc de la Serralada Litoral

SALDO FINAL
SALDO INICIAL MOVIMIENTOS

DEUTOR CREDITOR

COMPTE

(MEMÒRIA)

8400 Imput. subv. financ. de inmovil. no financ. i 

d'actius en venta.de l'entitat o entitats propiet.

6.721,82 6.721,82

8401 Imputació subv. financ. immobilitzat no 

financer i d'actius en venda.De la resta 

d'entitats.

2.569,25 2.569,25

9401 Ingr. subvenc. financ. immobilitzat no financer 

i d'actius en venda.De la resta d'entitats.

108.727,71 108.727,71



  

  

Document Informe   

Matèria Comptabilitat   

Assumpte Comptes anuals de l’exercici 2020  

Proposta Intervenció Òrgan competent 
Comissió Especial de 
Comptes 

    
 
 

D’acord amb allò previst en l’article 212 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, la interventora del Consorci del 
Parc de la Serralada Litoral, ha format els Comptes Anuals de l’exercici 2020, per tal que 
sigui posat en disposició de la Comissió Especial de Comptes, i a quin efecte acompanya 
el següent: 

INFORME 
 

PRIMER.- La normativa aplicable a la rendició de comptes ve definida per: 
 

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases del règim local (LRBLR), articles 22.2e) i 
116. 

- Text refós de la Llei d’Hisendes Locals (TRLHL), aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, articles 208 a 212. 

- Text refós de la Llei municipal i règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 
Legislatiu 2/2013, de 28 d’abril, articles 58, 101 i 104. 

- Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària (LGP), article 119.3 
- Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local (ICAL), Ordre HAP/1781/2013, de 

20 de setembre. 
- Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals, aprovat per 

Decret2568/86 de 28 de novembre, art 15. 
 

SEGON.-D’acord amb l’article 200 TRLHL, “1. Les entitats locals i els seus organismes 
autònoms queden sotmesos al règim de comptabilitat pública en els termes previstos en 
aquesta Llei.// 2. Les societats mercantils en quin capital tinguin participació total o 
majoritària les entitats locals estaran igualment sotmeses al règim de comptabilitat 
pública, sense perjudici de que s’adaptin a les disposicions del Codi de Comerç i altra 
legislació mercantil i al Pla General de Comptabilitat vigent per a les empreses 
espanyoles”. Segons disposa l’art. 201 TRLHL, “La subjecció al règim de comptabilitat 
pública comporta l’obligació de rendir comptes de les respectives operacions, qualsevol 
que sigui la seva naturalesa, al Tribunal de Comptes. En el seu cas, també s’hauran de 
rendir a l’òrgan de control extern de la seva Comunitat Autònoma”. 

 
TERCER.- D’acord amb l’article 208 TRLHL “Les entitats locals, a la finalització de 
l’exercici pressupostari, formaran el compte general que posarà de manifest la gestió 
realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari”. 

 
QUART.- L’article 122 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector 
Públic estableix que els consorcis estaran subjectes al règim pressupostari, de 
comptabilitat i control de l’Administració Pública a la que estiguin adscrits. 

 
CINQUÈ.- El procediment per aprovar i rendir el compte general és el següent: 

 
- De conformitat amb l’article 212.1 TRLHL “Els estats i comptes de l’entitat local seran 

rendides pel seu president abans del dia 15 de maig de l’exercici següent al que 

http://www.oficinavirtual.pap.minhafp.gob.es/sitios/oficinavirtual/es-ES/ContabilidadPublicaLocal/Documents/OrdenModeloNormalCL.pdf
http://www.oficinavirtual.pap.minhafp.gob.es/sitios/oficinavirtual/es-ES/ContabilidadPublicaLocal/Documents/OrdenModeloNormalCL.pdf
http://www.oficinavirtual.pap.minhafp.gob.es/sitios/oficinavirtual/es-ES/ContabilidadPublicaLocal/Documents/OrdenModeloNormalCL.pdf


  

  

corresponguin. Els dels organismes autònoms i societats mercantils el capital de les 
quals pertanyi íntegrament a aquella, rendides i proposades inicialment pels òrgans 
competents d’aquests, seran remeses a l’entitat local en el mateix termini.” 
 

- D’acord amb la Regla 47 ICAL, la Intervenció o l’òrgan de l’entitat que tingui atribuïda 
la funció de comptabilitat, formarà els Comptes Anuals, a quin efecte podrà rebre la 
presentació dels comptes que hagin de rendir-se als òrgans de control extern, i 
recavar de les entitats implicades la informació que consideri necessària per efectuar 
els processos d’agregació o consolidació comptable que s’escaiguin. 

 
- Els Compte Anuals serà sotmès abans del dia 1 de juny a informe de la Comissió 

Especial de Comptes de l’entitat local, que estarà constituïda per membres dels 
diferents grups polítics integrants de la corporació. Segons estableix l’article 101.3 
TRLMC, els comptes generals i la documentació complementària han d'ésser a 
disposició dels membres de la comissió, perquè els puguin examinar i consultar, com 
a mínim quinze dies abans de la primera de les reunions. 

 
- Els Comptes Anuals, amb l’informe de la Comissió Especial de Comptes, serà 

exposat al públic per termini de quinze dies, durant els quals i vuit més, els 
interessats podran presentar reclamacions objeccions o observacions. Examinats 
aquests i practicades les comprovacions que estimi necessàries, la Comissió 
Especial emetrà nou informe. 

 
- Els Comptes Anuals, acompanyat dels informes de la Comissió Especial i de les 

reclamacions i objeccions formulats, es sotmetrà a la Diputació de Barcelona per tal 
que, en el seu cas, pugui ésser aprovat abans del dia 1 d’octubre. 

 
SISÈ.- D’acord amb l’article 223.2 TRLHL. les entitats locals rendiran al Tribunal de 
Comptes, abans del dia 15 d’octubre de cada any, el compte general corresponent a 
l’exercici econòmic anterior. L’apartat 3r del mateix article estableix que “una vegada 
fiscalitzats els comptes pel Tribunal, es sotmetrà a la consideració de l’entitat local la 
proposta de correcció de les anomalies observades i l’exercici de les accions procedents, 
sense perjudici, tot això, de les actuacions que puguin correspondre al Tribunal en els 
casos d’exigència de responsabilitat comptable”. Això, sense perjudici de les facultats 
que, en matèria de fiscalització externa de les entitats locals tinguin atribuïdes pels seus 
Estatuts les Comunitats Autònomes. La rendició del compte general a l’òrgan de control 
extern és competència del President de l’entitat local (Regla 103.2 ICAL) 

 
SETÈ.- D’acord amb la Regla 103 ICAL, “són compta-donants els titulars de les entitats i 
òrgans subjectes a l’obligació de rendir comptes i, en tot cas, a) El President de l’entitat 
local; b) Els Presidents o Directors dels organismes autònoms.; c) Els Presidents del 
Consell d’Administració de les societats mercantils dependents de l’entitat local; d) Els 
liquidadors de les societats mercantils dependents de l’entitat local en procés de 
liquidació.” 

 
Els compta-donants són responsables de la informació comptable i els correspon rendir, 
abans del 15 de maig de l’exercici immediat següent al que corresponguin, i degudament 
autoritzats, els comptes que hagin d’enviar-se a l’òrgan o òrgans de control extern. La 
responsabilitat de subministrar informació veraç en què es concreta la rendició de 
comptes és independent de la responsabilitat en què incorrin els qui adoptaren les 
resolucions o realitzaren els actes reflectits en els esmentats comptes. 

 
D’altra banda, tal i com determina la regla 102.4 ICAL, l’aprovació del Compte General és 
un acte essencial per la fiscalització d’aquest pels òrgans de control extern, que no 



  

  

requereix conformitat amb les actuacions reflectides en ella, ni genera responsabilitat per 
raó de les mateixes. 

 
VUITÈ.- D’acord amb l’article 209.1 TRLHL, el Compte General de les entitats locals 
estarà integrat per: 

 
a) Els comptes anuals de la pròpia entitat 

 
b) Els comptes anuals dels organismes autònoms 

 
c) Els comptes anuals de les societats mercantils de capital íntegrament propietat de 
les entitats locals. 

 
d) Els comptes anuals de les entitats públiques empresarials. 

 
De conformitat amb article 209.2 TRLHL, els comptes als que fan referència els apartats 
a) i b) anteriors reflectiran la situació econòmic-financera i patrimonial, els resultats 
econòmic-patrimonials, i l’execució i liquidació dels pressupostos, i d’acord amb la Regla 
45 ICAL, estaran integrats per: 

 
a) El Balanç; 

 
b) El Compte del resultat econòmic-patrimonial; 

 
c) L’Estat de canvis en el patrimoni net 

 
d) L’Estat de fluxos d’efectius 

 
e) L’Estat de Liquidació del Pressupost i 

 
f) La Memòria. 

 
D’acord amb l’apartat 2n de la mateixa regla, aquests comptes s’hauran d’elaborar 
seguint les normes i ajustant-se als models que s’estableixen en la quarta part del Pla 
General de Comptabilitat Pública adaptat a l’Administració local annex a la ICAL. 

 
NOVÈ.- D’acord amb la Regla 45 ICAL, els Comptes Anuals s’acompanyaran, amb 
caràcter general, de la següent documentació complementària: 

 
- Actes d’arqueig de les existències en Caixa referides a final d’exercici. 

 
- Notes o certificacions de cada entitat bancària dels saldos existents en les mateixes a 

favor de l’entitat local o de l’organisme autònom, referits a final d’exercici i agrupats 
per nom o raó social de l’entitat bancària. En cas de discrepància entre els saldos 
comptables i els bancaris, s’aportarà l’oportú estat conciliatori, autoritzat per 
l’Interventor o òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat. 

 
DESÈ.- Els Comptes Anuals hauran d’enviar-se a la Diputació de Barcelona per a la seva 
integració en el Compte General de l’entitat. 
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 2020EXERCICI:


1Pàg.


Data obtenció 10/05/2021


Consorci Parc de la Serralada Litoral


 2020  2019


NOTES EN 


MEMÒRIA


ESTAT DE FLUXOS D´EFECTIU


I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió 66.163,33 79.100,84


A) Cobraments: 898.750,57 840.185,62


2. Transferències i subvencions rebudes 800.117,27 748.741,47


6. Altres Cobraments 98.633,30 91.444,15


B) Pagaments: 832.587,24 761.084,78


7. Despeses de personal 532.840,16 518.241,49


8. Transferències i subvencions concedides 23.250,90 22.716,40


10. Altres despeses de gestió 179.133,71 129.292,97


12. Interessos pagats 924,15 612,30


13. Altres pagaments 96.438,32 90.221,62


Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B) 66.163,33 79.100,84


II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió -10.909,28 -58.624,83


D) Pagaments: 10.909,28 58.624,83


5. Compra d'inversions reals 10.909,28 58.624,83


Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D) -10.909,28 -58.624,83


IV. Fluxos d'Efectiu Pendents de Classificació 1,98 -1,98


I) Cobraments pendents d'aplicació 16.755,11 4.116,01


J) Pagaments pendents d'Aplicació 16.753,13 4.117,99


Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (+I-J) 1,98 -1,98


VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a 


l'efectiu (I+II+III+IV+V)


55.256,03 20.474,03


Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici 185.792,80 165.318,77


Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici 241.048,83 185.792,80


15


15


15


15


11


5, 6, 7, 8
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DESCRIPCIÓ


DEURE HAVER DEUTOR CREDITOR


Data obtenció  8:45:45AM


Pag.


BALANÇ DE COMPROVACIÓ


Consorci Parc de la Serralada Litoral


SALDO FINAL
SALDO INICIAL MOVIMIENTOS


DEUTOR CREDITOR


COMPTE


(MEMÒRIA)


1010 Patrimoni rebut. Aportació patrimonial 


dineraria.


903.194,40 903.194,40


1200 Resultats d'exercicis anteriors. 545.584,99 26.727,67 518.857,32


1290 Resultat de l'exercici. 26.727,67 26.727,67


1300 Subvencions per a finançament immobilitzat 


no financer i actius en estat de venda.


18.642,07 18.642,07


2060 Immobilitzacions intangibles. Aplicacions 


informàtiques.


9.616,08 9.616,08


2070 Inversions sobre actius utilitzats en règim 


d'arrendament o cedits.


109.407,85 888,14 110.295,99


2090 Immobilitzacions intangibles. Un altre 


immobilitzat intangible.


108.727,71 108.727,71


2110 Immobilitzacions materials.Construccions. 20.813,88 20.813,88


2120 Immobilitzacions materials.Infraestructures. 296.967,15 296.967,15


2140 Immobilitzacions materials.Maquinària i 


utillatge.


28.539,74 2.966,50 31.506,24


2150 Immobilitzacions materials.Instal·lacions 


tècniques i altres instal·lacions.


69.564,43 69.564,43


2160 Immobilitzacions materials.Mobiliari. 194.570,62 10.021,14 143,49 204.448,27


2170 Immobilitzacions materials.Equips per a 


processos d'informació.


36.448,90 32.079,25 4.369,65


2180 Immobilitzacions materials.Elements de 


transport.


113.280,87 113.280,87


2190 Immobilitzacions materials.Un altre 


immobilitzat material.


9.327,57 3.802,02 5.525,55


2806 Amortització acumulada d'aplicacions 


informàtiques.


9.616,08 9.616,08


2807 Amortització acumulada inversions sobre 


actius utilitzats en règim d'arrendament o 


cedits.


35.815,08 7.231,15 43.046,23
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DESCRIPCIÓ


DEURE HAVER DEUTOR CREDITOR


Data obtenció  8:45:45AM


Pag.


BALANÇ DE COMPROVACIÓ


Consorci Parc de la Serralada Litoral


SALDO FINAL
SALDO INICIAL MOVIMIENTOS


DEUTOR CREDITOR


COMPTE


(MEMÒRIA)


2811 Amortització acumulada de construccions. 10.547,49 7.415,61 17.963,10


2812 Amortització acumulada d'infraestructures. 221.900,30 19.786,87 241.687,17


2814 Amortització acumulada de maquinària i 


utillatge.


24.062,24 1.236,36 25.298,60


2815 Amortització acumulada d'instal·lacions 


tècniques i altres instal·lacions.


65.002,38 458,50 65.460,88


2816 Amortització acumulada de mobiliari. 174.385,87 111,97 4.749,55 179.023,45


2817 Amortització acumulada d'equips per a 


processos d'informació.


36.083,06 32.079,25 293,24 4.297,05


2818 Amortització acumulada d'elements de 


transport.


78.233,01 5.180,40 83.413,41


2819 Amortització acumulada d'un altre immobilitzat 


material.


7.361,04 3.802,02 293,34 3.852,36


4000 Creditors pressupostaris.Operacions de 


gestió.


708.646,75 721.119,81 12.473,06


4003 Creditors pressupostaris.Altres deutes. 11.833,43 11.833,43


4010 Creditors pressupostaris.Operacions de 


gestió.


26.578,02 26.578,02


4130 Acreedores por operaciones aplicables a 


presupuesto en periodos posteriores


25.525,01 25.525,01 27.104,99 27.104,99


41310 Acreedores por operaciones Pendientes de 


Aplicar a Presupuesto. Operación de Gestión


2.981,73 2.981,73


41313 Acreedores por operaciones Pendientes de 


Aplicar a Presupuesto. Otras Deudas


2.966,50 2.966,50


4300 Deutors per drets reconeguts.Pressupost 


d'ingressos corrent.Operacions de gestió.


780.772,40 733.192,03 47.580,37


4310 Deutors per drets reconeguts.Pressupostos 


d'ingressos tancats.Operacions de gestió.


66.925,24 66.925,24


4751 Hisenda Pública, creditor per retencions 


practicades.


18.743,83 70.532,01 72.516,32 20.728,14
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DESCRIPCIÓ


DEURE HAVER DEUTOR CREDITOR


Data obtenció  8:45:45AM


Pag.


BALANÇ DE COMPROVACIÓ


Consorci Parc de la Serralada Litoral


SALDO FINAL
SALDO INICIAL MOVIMIENTOS


DEUTOR CREDITOR


COMPTE


(MEMÒRIA)


4760 Seguretat Social. 1.721,63 25.906,31 26.116,98 1.932,30


4900 Deterioració de valor de crèdits.Operacions de 


gestió.


2.702,92 2.702,92


4903 Deterioro de valor de crèdits.Altres inversions 


financeres.


1.250,00 1.250,00


5550 Pagaments pendents d'aplicació. 1,98 16.753,13 16.755,11


5570 Formalització. 101.857,64 101.857,64


5700 Efectiu i actius líquids equivalents.Caixa 


operativa.


552,24 424,37 127,87


5710 Efectiu i actius líquids equivalents.Bancs i 


institucions de crèdit. Comptes operatius.


185.240,56 813.648,04 757.967,64 240.920,96


6220 Serveis exteriors.Reparacions i conservació. 105.688,47 105.688,47


6250 Serveis exteriors.Cosines d'assegurances. 4.922,32 4.922,32


6270 Serveis exteriors.Publicitat, propaganda i 


relacions públiques.


2.759,68 2.759,68


6280 Serveis exteriors.Subministraments. 13.024,04 13.024,04


6290 Serveis exteriors.Comunicacions i altres 


serveis.


40.378,84 40.378,84


6300 Tributs de caràcter local. 171,38 171,38


6400 Despeses de personal i prestacions 


socials.Sous i salaris.


432.908,94 25.525,01 407.383,93


6420 Despeses de personal i prestacions 


socials.Cotitzacions socials a càrrec de 


l'ocupador.


121.014,36 121.014,36


6440 Despeses de personal i prestacions 


socials.Altres despeses socials.


7.087,60 7.087,60


6500 Transferències. A l'entitat o entitats 


propietàries.


4.000,00 4.000,00
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DESCRIPCIÓ


DEURE HAVER DEUTOR CREDITOR


Data obtenció  8:45:45AM


Pag.


BALANÇ DE COMPROVACIÓ


Consorci Parc de la Serralada Litoral


SALDO FINAL
SALDO INICIAL MOVIMIENTOS


DEUTOR CREDITOR


COMPTE


(MEMÒRIA)


6501 Transferències. A la resta d'entitats. 19.250,90 19.250,90


6690 Altres despeses financeres. 924,15 924,15


6710 Pèrdues procedents de l'immobilitzat material. 31,52 31,52


6807 Amortització d'inversions sobre actius utilitzats 


en règim d'arrendament o cedits.


7.231,15 7.231,15


6811 Amortització de construccions. 7.415,61 7.415,61


6812 Amortització d'infraestructures. 19.786,87 19.786,87


6814 Amortització de maquinària i utillatge. 1.236,36 1.236,36


6815 Amortització d'instal·lacions tècniques i altres 


instal·lacions.


458,50 458,50


6816 Amortització de mobiliari. 4.749,55 4.749,55


6817 Amortització d'equips per a processos 


d'informació.


293,24 293,24


6818 Amortització d'elements de transport. 5.180,40 5.180,40


6819 Amortització d'un altre immobilitzat material. 293,34 293,34


6983 Pèrdues per deterioració de crèdits a altres 


entitats.


1.250,00 1.250,00


7500 Transferencias.de l'entitat o entitats 


propietàries.


780.772,40 780.772,40


75300 Subv. financ. del inmovil. no financ. en 


l'exercici per amortiz.de l'entitat o entitats 


propiet.


6.721,82 6.721,82


75301 Subvenc. per la financ. del inmoviliz. no financ. 


de l'exercici per amortiz.De la resta d'entitats.


2.569,25 2.569,25


7983 Reversió de la deterioració de crèdits a altres 


entitats.


2.702,92 2.702,92
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DESCRIPCIÓ


DEURE HAVER DEUTOR CREDITOR


Data obtenció  8:45:45AM


Pag.


BALANÇ DE COMPROVACIÓ


Consorci Parc de la Serralada Litoral


SALDO FINAL
SALDO INICIAL MOVIMIENTOS


DEUTOR CREDITOR


COMPTE


(MEMÒRIA)


8400 Imput. subv. financ. de inmovil. no financ. i 


d'actius en venta.de l'entitat o entitats propiet.


6.721,82 6.721,82


8401 Imputació subv. financ. immobilitzat no 


financer i d'actius en venda.De la resta 


d'entitats.


2.569,25 2.569,25


9401 Ingr. subvenc. financ. immobilitzat no financer 


i d'actius en venda.De la resta d'entitats.


108.727,71 108.727,71
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10/05/2021


COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL


EXERCICI  2020


Ex.: 2020 Ex.: 2019COMPTES
NOTES EN 


MEMÒRIA


1. Ingressos tributaris i urbanístics


72,73 a) Impostos


740,742 b) Taxes


744 c) Contribucions especials


745,746 d) Ingressos urbanístics


2. Transferències i subvencions rebudes
790.063,47 793.235,95


a) De l'exercici
780.772,40 790.666,71


751 a.1) Subvencions rebudes per finançar despeses 


de l'exercici


750 a.2) Transferències
780.772,40 790.666,71


752 a.3) Subvencions rebudes per a cancel·lació de 


passius que no suposin finançament específic d'un 


element patrimonial


7530 b) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no 


financer


9.291,07 2.569,24


754 c) Imputació de subvencions per a actius corrents i 


altres


3. Vendes i prestacions de serveis


700,701,702,703


,704


a) Vendes


741,705 b) Prestació de serveis


707 c) Imputació d'ingressos per actius construïts o 


adquirits per a altres entitats


71,7940,(6940) 4. Variació d'existències de productes acabats i 


en curs de fabricació i deterioració de valor


780,781,782,783


,784


5. Treballs realitzats per l'entitat per al seu 


immobilitzat


776,777 6. Altres ingressos de gestió ordinària


795 7. Excessos de provisions


A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA 


(1+2+3+4+5+6+7)


790.063,47 793.235,95


8. Despeses de personal
-535.485,89 -544.142,42


(640),(641) a) Sous, salaris i assimilats
-407.383,93 -409.586,88


(642),(643),(644),(645) b) Càrregues socials
-128.101,96 -134.555,54


(65) 9. Transferències i subvencions concedides
-23.250,90 -49.431,21


10. Aprovisionaments


(600),(601),(602),(605)


,(607),61


a) Consum de mercaderies i altres 


aprovisionaments


(6941),(6942),(6943),7941


,7942,7943


b) Deterioració de valor de mercaderies, matèries 


primeres i altres aprovisionaments


11. Altres despeses de gestió ordinària
-166.944,73 -131.785,93


(62) a) Subministraments i serveis exteriors
-166.773,35 -131.785,93


(63) b) Tributs
-171,38


(676) c) Altres


(68) 12. Amortització de l'immobilitzat
-46.645,02 -38.608,10


B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA 


(8+9+10+11+12)


-772.326,54 -763.967,66


I. Resultat (estalvi o *desahorro) de la gestió 


ordinària (A+B)


17.736,93 29.268,29


15.1.1


15.2.2


15.2.1


15.2.3


5, 8
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2


10/05/2021


COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL


EXERCICI  2020


Ex.: 2020 Ex.: 2019COMPTES
NOTES EN 


MEMÒRIA


13. Deterioració de valor i resultats per 


alienació de l'immobilitzat no financer i actius 


en estat de venda


-31,52 -475,40


(690),(691),(692),(693)


,(6948),790,791,792


,793,7948,799


a) Deterioració de valor


770,771,772,773


,774,(670),(671),(672)


,(673),(674)


b) Baixes i alienacions
-31,52 -475,40


7531 c) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no 


financer


14. Altres partides no ordinàries


775,778 a) Ingressos


(678) b) Despeses


II. Resultat de les operacions no financeres 


(I+13+14)


17.705,41 28.792,89


15. Ingressos financers


a) De participacions en instruments de patrimoni


7630 a.1) En entitats del grup, multigrup i associades


760 a.2) En altres entitats


b) De valors representatius de deute, de crèdits i 


d'altres inversions financeres


7631,7632 b.1) En entitats del grup, multigrup i associades


761,762,769,76454


,(66454)


b.2) Altres


16. Despeses financeres
-924,15 -612,30


(663) a) Per deutes amb entitats del grup, multigrup i 


associades


(660),(661),(662),(669)


,76451,(66451)


b) Altres
-924,15 -612,30


785,786,787,788


,789


17. Despeses financeres imputades a l'actiu


18. Variació del valor raonable en actius i 


passius financers


7646,(6646),76459,(66459) a) Derivats financers


7640,7642,76452,76453


,(6640),(6642),(66452),(664


53)


b) Altres actius i passius a valor raonable amb 


imputació en resultats


7641,(6641) c) Imputació al resultat de l'exercici per actius 


financers disponibles per a la venda


768,(668) 19. Diferències de canvi


20. Deterioració de valor, baixes i alienacions 


d'actius i passius financers


1.452,92 -1.452,92


796,7970,766,(6960)


,(6961),(6962),(6970),(666)


,7980,7981,7982,(6980)


,(6981),(6982),(6670)


a) D'entitats del grup, multigrup i associades


765,7971,7983,7984


,7985,(665),(6671),6963)


,(6971),(6983),(6984),(6985


)


b) Altres
1.452,92 -1.452,92


5.2


4.3
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3


10/05/2021


COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL


EXERCICI  2020


Ex.: 2020 Ex.: 2019COMPTES
NOTES EN 


MEMÒRIA


755,756 21. Subvencions per al finançament 


d'operacions financeres


III. Resultat de les operacions financeres 


(15+16+17+18+19+20+21)


528,77 -2.065,22


IV. Resultat (estalvi o *desahorro) net de 


l´exercici (II+ III)


18.234,18 26.727,67


+ Ajustos en el compte del resultat de l´exercici 


anterior


Resultat de l´exercici anterior ajustat 


(IV+Ajustos)


26.727,67








Consorci Parc de la Serralada Litoral


1Pàg.
10/05/2021Data obtenció


EXERCICI  2020


NOTES EN 
MEMÒRIA


I. Patrimoni II. Patrimoni 
generat


III. Ajustos 
per canvis 


de valor


IV. 
Subvencions 


rebudes


TOTAL


ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET


AJUSTOS PER CANVIS DE CRITERIS COMPTABLES I 
CORRECCIÓ D´ERRORS


1. Ingressos i despeses reconeguts en l´exercici


2. Operacions patromoniales amb l´entitat o entitats propietàries


3. Altres variacions del patrimoni net


903.194,40 -518.857,32 0,00 18.642,07 402.979,15


0,000,000,000,00 0,00


903.194,40 0,00 18.642,07 402.979,15-518.857,32


0,00 18.234,18 0,00 99.436,64 117.670,82


0,00 0,00 0,00 0,00
0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


-500.623,14903.194,40 0,00 118.078,71 520.649,97


0,00 18.234,18 0,00 99.436,64 117.670,82


PATRIMONI NET AL FINAL DE L´EXERCICI 2019


PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2020 (A+B)


VARIACIONS DEL PATRIMONI NET EXERCICI 2020


PATRIMONI NET AL FINAL DE L´EXERCICI 2020 (C+D)


3







Consorci Parc de la Serralada Litoral


1Pàg.


10/05/2021Data obtenció


EXERCICI  2020


NOTES EN 
MEMÒRIA


 2019 2020


Estat de Canvis en el Patrimoni Net


Altres Operacions amb l´Entitat o Entitats Propietàries


TOTAL (I+II)


I. Ingressos i despeses reconeguts directament en el compte del 
resultat econòmic patrimonial ( 1 + 2 + 3)


1. Transferències i subvencions


1.1 Ingressos


1.2 Despeses


2. Prestación de servicio y venta de bienes


2.1 Ingressos


2.2 Despeses


3. Altres


3.1 Ingressos


3.2 Despeses


II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni 
net ( 1 + 2 )


1. Subvencions rebudes


2. Altres


787.494,22


-4.000,00


-6.721,82


783.494,22


783.494,22


-6.721,82


776.772,40


790.666,71


-4.000,00


786.666,71


786.666,71


786.666,71


15.1.1


15.2.1


15.1.1







Consorci Parc de la Serralada Litoral 10/05/2021Data Obtenció:


2. ESTAT D´INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS


COMPTE P.G.C NOTES EN 
MEMÒRIA


20192020


Ingressos i despeses reconegudes 


directament en el patrimoni net:


II. 


I.  Resultat econòmic patrimonial129


1. Immobilitzat no financer


1.1 Ingressos


1.2 Despeses


2. Actius i passius financers


2.1 Ingressos


2.2 Despeses


3. Cobertures comptables


3.1 Ingressos


3.2 Despeses


4. Subvencions rebudes


Total (1+2+3+4)


III. Transferències al compte del resultat 


econòmic patrimonial o al valor inicial 


de la partida coberta:


1. Immobilitzat no financer


2. Actius i passius financers


3.Cobertures comptables


3.1 Imports transferits al compte del 
resultat econòmic patrimonial


3.2 Imports transferits al valor inicial de la 
partida coberta


4. Subvencions rebudes


Total (1+2+3+4)


920


(820),(821),(822)


900,991


(800),(891)


910


(810)


94


(823)


(802),902,993


(8110),9110


(8111),9111


(84)


18.234,18


108.727,71


-9.291,07


108.727,71


-9.291,07


26.727,67


-2.569,24


-2.569,24


IV. TOTAL ingressos i despeses 


reconegudes (I+II+III) ................... 117.670,82 24.158,43


4, 5, 6, 7, 8


4, 5, 6, 7, 8


4.3, 10, 11


4.3, 10, 11


12


12


4.6


4.6
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1


10/05/2021


BALANÇ


EXERCICI  2020


ACTIU Ex. 2020 Ex. 2019COMPTES COMPTES PATRIMONI NET I PASSIU Ex. 2019Ex. 2020


NOTES EN 


MEMÒRIA


NOTES EN 


MEMÒRIA


A) Actiu no corrent 301.457,49 225.530,54


I) Immobilitzat intangible 73.592,77175.977,47


1. Inversió en recerca i desenvolupament200,201,(2800),(2801)


2. Propietat industrial i intel·lectual203,(2803),(2903)


3. Aplicacions informàtiques206,(2806),(2906)


4. Inversions sobre actius utilitzats en règim 


d'arrendament o cedits


207,(2807),(2907) 67.249,76 73.592,77


5. Un altre immobilitzat intangible208,209,(2809),(2909) 108.727,71


II) Immobilitzat material 151.937,77125.480,02


1. Terrenys210,(2810),(2910),(2990)


2. Construccions211,(2811),(2911),(2991) 2.850,78 10.266,39


3. *Inraestructuras212,(2812),(2912),(2992) 55.279,98 75.066,85


4. Béns del patrimoni històric213,(2813),(2913),(2993)


5. Un altre immobilitzat material214,215,216,217


,218,219,(2814),(2815)


,(2816),(2817),(2818),(2819)


,(2914),(2915),(2916),(2917)


,(2918),(2919),(2999)


67.349,26 66.604,53


6. Immobilitzat material en curs i bestretes2300,2310,232,233


,234,235,237,238


,2390


III) Inversions immobiliàries


1. Terrenys220,(2820),(2920)


2. Construccions221,(2821),(2921)


3. Inversions immobiliàries en curs i bestretes2301,2311,2391


IV) Patrimoni públic del sòl


1. Terrenys240,(2840),(2930)


2. Construccions241,(2841),(2931)


3. En construcció i bestretes243,244,248


4. Un altre patrimoni públic del sòl249,(2849),(2939)


V) Inversions financeres a llarg termini en 


entitats del grup, multigrup i associades


1. Inversions financeres en patrimoni d'entitats 


de dret públic


2500,2510,(2940)


2. Inversions financeres en patrimoni de 


societats


2501,2511,(259),(2941)


3. Inversions financeres en patrimoni d'altres 


entitats


2502,2512,(2942)


4. Crèdits i valors representatius de deute252,253,255,(295)


,(2960)


5. Altres inversions financeres257,258,(2961),(2962)


VI) Inversions financeres a llarg termini


1. Inversions financeres en patrimoni260,(269)


2. Crèdits i valors representatius de deute261,2620,2629,264


,266,267,(297),(2980)


3. Derivats financers263


4. Altres inversions financeres268,27,(2981),(2982)


A) Patrimoni net 520.649,97 402.979,15


I) Patrimoni 903.194,40


903.194,40


1. Patrimoni100,101 903.194,40 903.194,40


II) Patrimoni generat -500.623,14


-518.857,32


1. Resultats d'exercicis anteriors120 -518.857,32 -545.584,99


2. Resultat de l'exercici129 18.234,18 26.727,67


IV) Subvencions rebudes pendents 


d'imputació a resultats


118.078,71


18.642,07


1. Subvencions rebudes pendents 


d'imputació a resultats


130,131,132 118.078,71 18.642,07


C) Passiu corrent 68.186,72 72.568,49


II) Deutes a curt termini 2.966,50


4. Altres deutes4003,4013,41313,4183


,523,524,528,529


,560,561


2.966,50


IV) Creditors i altres comptes a pagar a 


curt termini


65.220,22


72.568,49


1. Creditors per operacions de gestió4000,4010,4130,41310


,416,4180,522


42.559,78 52.103,03


3. Administracions públiques475,476,477 22.660,44 20.465,46


15.1.1


11


4.1, 5


4.2, 8
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BALANÇ


EXERCICI  2020


ACTIU Ex. 2020 Ex. 2019COMPTES COMPTES PATRIMONI NET I PASSIU Ex. 2019Ex. 2020


NOTES EN 


MEMÒRIA


NOTES EN 


MEMÒRIA


VII) Deutors i altres comptes a cobrar a llarg 


termini


1. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg 


termini


2621,(2983)


B) Actiu corrent 287.379,20 250.017,10


I) Actius en estat de venda


1. Actius en estat de venda38,(398)


II) Existències


1. Actius construïts o adquirits per a altres 


entitats


37


2. Mercaderies i productes acabats30,35,(390),(395)


3. Aprovisionaments i altres31,32,33,34


,36,(391),(392),(393)


,(394),(396)


III) Deutors i altres comptes a cobrar 64.224,3047.580,37


1. Deutors per operacions de gestió4300,4310,4430,446


,(4900)


47.580,37 64.222,32


2. Altres comptes a cobrar4301,4311,4431,440


,441,442,449,(4901)


,550,555,558


1,98


3. Administracions públiques470,471,472


4. Deutors per administració de recursos per 


compte d'altres ens públics


450,455,456


IV) Inversions financeres a curt termini en 


entitats del grup, multigrup i associades


1. Inversions financeres en patrimoni d'entitats 


del grup, multigrup i associades


530,531,(539),(594)


2. Crèdits i valors representatius de deute4302,4312,4432,(4902)


,532,533,535,(595)


,(5960)


3. Altres inversions536,537,538,(5961)


,(5962)


V) Inversions financeres a curt termini -1.250,00


1. Inversions financeres en patrimoni540,(549)


2. Crèdits i valors representatius de deute4303,4313,4433,(4903)


,541,542,544,546


,547,(597),(5980)


-1.250,00


3. Derivats financers543


4. Altres inversions financeres545,548,565,566


,(5981),(5982)


VI) Ajustos per *periodificación


1. Ajustos per *periodificación480,567


VII) Efectiu i altres actius líquids equivalents 185.792,80241.048,83


1. Altres actius líquids equivalents577


2. Tresoreria556,570,571,573


,574,575


241.048,83 185.792,80


588.836,69 475.547,64 588.836,69 475.547,64TOTAL ACTIU (A+B) TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)


4.3


16.1


10
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Pàg. 1


Consorci Parc de la Serralada Litoral


ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST


EXERCICI  2020III. RESULTAT PRESSUPOSTARI


CONCEPTES DRETS RECONEGUTS 
NETS


OBLIGACIONS 
RECONEGUDES NETES


AJUSTOS RESULTAT 
PRESSUPOSTARI


a. Operacions corrents 780.772,40


1.Total operacions no financeres (a+b) 780.772,40


780.772,40


AJUSTOS


87.044,34


87.044,34


732.953,24


732.953,24


10.909,28


722.043,96


47.819,16


58.728,44


-10.909,28


47.819,16


2. Total operacions financeres (c+d)


b) Operacions de capital


c) Actius financers


d) Passius financers


I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L´EXERCICI (I=1+2)


3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals


4. Desviacions de finançament negatives del exercici


5. Desviacions de finançament positives del exercici


II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5)


134.863,50RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)
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Consorci Parc de la Serralada Litoral


ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D´INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA


(2020)


Capítol: 4 TRANSFERÈNCIA CORRENTS.


PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES EXCÉS / DEFECTE 
PREVISIÓ


DRETS 
PENDENTS DE 
COBRAMENT A 


31 DE 
DESEMBRE


RECAPTACIÓ 
NETA


DRETS 
RECONEGUTS 


NETS


DRETS 
CANCEL·LATS


DRETS 
RECONEGUTS


DRETS 
ANUL·LATS


CONCEPTE


INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES


ARTICLE


SUBCONCEPTE


45 DE COMUNITATS AUTÒNOMES.


455 DE COMUNITATS 
AUTÒNOMES.


45500 TRANSF. CORRENTS 
GENERALITAT


25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00


25.000,0025.000,0025.000,00 25.000,00 25.000,00Total Concepte


Total Article 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00


46 D'ENTITATS LOCALS.


461 DE DIPUTACIONS, CONSELLS 
O CABILDS


46100 TRANSFERENCIES 
ORDINARIES DIPUTACIO DE 
BARCELONA


586.143,19 586.143,19 586.143,19 586.143,19 586.143,19


586.143,19586.143,19586.143,19 586.143,19 586.143,19Total Concepte


462 D'AJUNTAMENTS.


46201 TRANSFERENCIES 
ORDINARIES AJUNTAMENT 
ALELLA


12.427,93 12.427,93 12.427,93 12.427,93 12.427,93


46202 TRANSFERENCIES 
ORDINARIES AJUNTAMENT 
ARGENTONA


19.902,25 19.902,25 19.902,25 19.902,25 19.902,25


46203 TRANSFERENCIES 
ORDINARIES AJUNTAMENT 
CABRERA DE MAR


8.145,79 8.145,79 8.145,79 8.145,79 8.145,79


46204 TRANSFERENCIES 
ORDINARIES AJUNTAMENT 
CABRILS


8.074,62 8.074,62 8.074,62 8.074,62 8.074,62


46205 TRANSFERENCIES 
ORDINARIES AJUNTAMENT 
MARTORELLES


7.292,54 7.292,54 7.292,54 7.292,54 7.292,54


46206 TRANSFERENCIES 
ORDINARIES AJUNTAMENT 
MONTORNES DEL VALLES


18.957,28 18.957,28 18.957,28 18.957,28 18.957,28
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Consorci Parc de la Serralada Litoral


ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D´INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA


(2020)


Capítol: 4 TRANSFERÈNCIA CORRENTS.


PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES EXCÉS / DEFECTE 
PREVISIÓ


DRETS 
PENDENTS DE 
COBRAMENT A 


31 DE 
DESEMBRE


RECAPTACIÓ 
NETA


DRETS 
RECONEGUTS 


NETS


DRETS 
CANCEL·LATS


DRETS 
RECONEGUTS


DRETS 
ANUL·LATS


CONCEPTE


INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES


ARTICLE


SUBCONCEPTE


46207 TRANSFERENCIES 
ORDINARIES AJUNTAMENT 
ORRIUS


2.689,59 2.689,59 2.689,59 2.689,59 2.689,59


46208 TRANSFERENCIES 
ORDINARIES AJUNTAMENT 
PREMIA DE DALT


13.600,89 13.600,89 13.600,89 13.600,89 13.600,89


46209 TRANSFERENCIES 
ORDINARIES AJUNTAMENT 
LA ROCA DEL VALLES


22.580,37 22.580,37 22.580,37 22.580,37 22.580,37


46210 TRANSFERENCIES 
ORDINARIES AJUNTAMENT 
STA Mª MARTORELLES


2.414,56 2.414,56 2.414,56 2.414,56 2.414,56


46211 TRANSFERENCIES 
ORDINARIES AJUNTAMENT 
TEIA


8.294,07 8.294,07 8.294,07 8.294,07 8.294,07


46212 TRANSFERENCIES 
ORDINARIES AJUNTAMENT 
TIANA


1.634,79 1.634,79 1.634,79 1.634,79 1.634,79


46213 TRANSFERENCIES 
ORDINARIES AJUNTAMENT 
VALLORMANES


5.593,22 5.593,22 5.593,22 5.593,22 5.593,22


46214 TRANSFERENCIES 
ORDINARIES AJUNTAMENT 
VILANOVA DEL VALLES


9.686,84 9.686,84 9.686,84 9.686,84 9.686,84


46215 TRANSFERENCIES 
ORDINARIES AJUNTAMENT 
VILASSAR DE DALT


12.866,89 12.866,89 12.866,89 12.866,89 12.866,89


22.580,37131.581,26154.161,63154.161,63 154.161,63 154.161,63Total Concepte


465 DE COMARQUES.


46501 TRANSFERENCIES 
ORDINARIES CONSELL 
COMARCAL MARESME


7.733,79 7.733,79 7.733,79 7.733,79 7.733,79


46502 TRANSFERENCIES 
ORDINARIES CONSELL 
COMARCAL  VALLES 
ORIENTAL


7.733,79 7.733,79 7.733,79 7.733,79 7.733,79


15.467,5815.467,5815.467,58 15.467,58 15.467,58Total Concepte
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ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D´INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA


(2020)


Capítol: 4 TRANSFERÈNCIA CORRENTS.


PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES EXCÉS / DEFECTE 
PREVISIÓ


DRETS 
PENDENTS DE 
COBRAMENT A 


31 DE 
DESEMBRE


RECAPTACIÓ 
NETA


DRETS 
RECONEGUTS 


NETS


DRETS 
CANCEL·LATS


DRETS 
RECONEGUTS


DRETS 
ANUL·LATS


CONCEPTE


INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES


ARTICLE


SUBCONCEPTE


Total Article 755.772,40 755.772,40 755.772,40 755.772,40 733.192,03 22.580,37


Total Capítol 780.772,40 780.772,40 780.772,40 780.772,40 733.192,03 47.580,37
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Consorci Parc de la Serralada Litoral


ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D´INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA


(2020)


Capítol: 5 INGRESSOS PATRIMONIALS.


PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES EXCÉS / DEFECTE 
PREVISIÓ


DRETS 
PENDENTS DE 
COBRAMENT A 


31 DE 
DESEMBRE


RECAPTACIÓ 
NETA


DRETS 
RECONEGUTS 


NETS


DRETS 
CANCEL·LATS


DRETS 
RECONEGUTS


DRETS 
ANUL·LATS


CONCEPTE


INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES


ARTICLE


SUBCONCEPTE


52 INTERESSOS DE DIPÒSITS.


520 Interessos de dipòsits


52000 INTERESSOS DE DIPOSITS 
EN COMPTES BANCS I 
CAIXES D'ESTALVIS


25,00 25,00 -25,00


-25,0025,0025,00Total Concepte


Total Article 25,00 25,00 -25,00


Total Capítol 25,00 25,00 -25,00
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Pàg.


Consorci Parc de la Serralada Litoral


ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D´INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA


(2020)


Capítol: 8 ACTIUS FINANCERS.


PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES EXCÉS / DEFECTE 
PREVISIÓ


DRETS 
PENDENTS DE 
COBRAMENT A 


31 DE 
DESEMBRE


RECAPTACIÓ 
NETA


DRETS 
RECONEGUTS 


NETS


DRETS 
CANCEL·LATS


DRETS 
RECONEGUTS


DRETS 
ANUL·LATS


CONCEPTE


INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES


ARTICLE


SUBCONCEPTE


87 ROMANENT DE TRESORERIA.


870 ROMANENT DE 
TRESORERIA.


87000 PER A DESPESES 
GENERALS.


87.044,34 87.044,34 -87.044,34


87010 PER A DESPESES AMB 
FINANÇAMENT AFECTAT.


-87.044,3487.044,3487.044,34Total Concepte


Total Article 87.044,3487.044,34 -87.044,34


Total Capítol 87.044,3487.044,34 -87.044,34


Total 780.797,40 867.841,7487.044,34 780.772,40 780.772,40 733.192,03 47.580,37 -87.069,34





