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AJUNTAMENT DE SABADELL
COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
EXERCICI
2021
NOTES EN
MEMÒRIA

COMPTES
1. Ingressos tributaris i urbanístics

72,73 a) Impostos
740,742 b) Taxes
744 c) Contribucions especials

Ex.: 2021

Ex.: 2020

121.003.999,41

119.391.916,37

99.814.054,25

99.488.467,36

20.214.560,04

19.349.668,45

43,08

73,56

975.342,04

553.707,00

2. Transferències i subvencions rebudes

80.292.720,50

64.897.737,79

a) De l'exercici

48.778.028,70

47.222.367,71

38.735,35

-26.893,23

48.739.293,35

47.249.260,94

1.260.608,87

688.347,58

30.254.082,93

16.987.022,50

5.947.628,76

4.136.823,80

1.588.573,95

1.177.496,36

4.359.054,81

2.959.327,44

15.233.094,26

12.371.355,04

745,746 d) Ingressos urbanístics

751 a.1) Subvencions rebudes per finançar despeses
de l'exercici
750 a.2) Transferències
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
754 c) Imputació de subvencions per a actius corrents i
altres
3. Vendes i prestacions de serveis
700,701,702,703 a) Vendes
,704
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 5. Treballs realitzats per l'entitat per al seu
,784 immobilitzat
776,777 6. Altres ingressos de gestió ordinària

23.057.315,81

795 7. Excessos de provisions
A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA
(1+2+3+4+5+6+7)

222.477.442,93

223.855.148,81

8. Despeses de personal

-80.114.777,52

-76.403.487,89

-63.627.293,47

-60.810.752,43

-16.487.484,05

-15.592.735,46

-33.754.377,78

-29.935.623,39

-94.832.537,70

-101.868.842,97

-94.819.544,73

-101.863.601,93

-12.992,97

-5.241,04

-10.763.381,70

-10.855.280,34

-219.465.074,70

-219.063.234,59

3.012.368,23

4.791.914,22

(640),(641) a) Sous, salaris i assimilats
(642),(643),(644),(645) b) Càrregues socials
(65) 9. Transferències i subvencions concedides
10. Aprovisionaments

(600),(601),(602),(605) a) Consum de mercaderies i altres
,(607),61 aprovisionaments
(6941),(6942),(6943),7941 b) Deterioració de valor de mercaderies, matèries
,7942,7943 primeres i altres aprovisionaments
11. Altres despeses de gestió ordinària
(62) a) Subministraments i serveis exteriors
(63) b) Tributs
(676) c) Altres
(68) 12. Amortització de l'immobilitzat
B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA
(8+9+10+11+12)
I. Resultat (estalvi o *desahorro) de la gestió
ordinària (A+B)
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13. Deterioració de valor i resultats per
alienació de l'immobilitzat no financer i actius
en estat de venda

(690),(691),(692),(693) a) Deterioració de valor
,(6948),790,791,792
,793,7948,799
770,771,772,773 b) Baixes i alienacions
,774,(670),(671),(672)
,(673),(674)
7531 c) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no
financer
14. Altres partides no ordinàries

Ex.: 2021

Ex.: 2020

-9.070,96

168.395,07

-9.070,96

-102.941,98

271.337,05

1.753.433,55

919.955,07

775,778 a) Ingressos

1.755.227,21

1.109.035,80

(678) b) Despeses

-1.793,66

-189.080,73

II. Resultat de les operacions no financeres
(I+13+14)

4.756.730,82

5.880.264,36

15. Ingressos financers

2.198.048,00

1.319.256,13
32,14

a) De participacions en instruments de patrimoni

32,14

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 b.2) Altres
,(66454)
16. Despeses financeres
(663) a) Per deutes amb entitats del grup, multigrup i
associades
(660),(661),(662),(669) b) Altres
,76451,(66451)
785,786,787,788 17. Despeses financeres imputades a l'actiu
,789
18. Variació del valor raonable en actius i
passius financers
7646,(6646),76459,(66459) a) Derivats financers

2.198.048,00

1.319.223,99

2.198.048,00

1.319.223,99

-682.803,41

-826.339,56

-682.803,41

-826.339,56

-237.751,15

-6.794.803,43

-237.751,15

-6.794.803,43

7640,7642,76452,76453 b) Altres actius i passius a valor raonable amb
,(6640),(6642),(66452),(664 imputació en resultats
53)
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

796,7970,766,(6960) a) D'entitats del grup, multigrup i associades
,(6961),(6962),(6970),(666)
,7980,7981,7982,(6980)
,(6981),(6982),(6670)
765,7971,7983,7984 b) Altres
,7985,(665),(6671),6963)
,(6971),(6983),(6984),(6985
)

29/03/2022
3

AJUNTAMENT DE SABADELL
COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
EXERCICI
2021
NOTES EN
MEMÒRIA

COMPTES

Ex.: 2021

Ex.: 2020

395.777,07

399.939,04

III. Resultat de les operacions financeres
(15+16+17+18+19+20+21)

1.673.270,51

-5.901.947,82

IV. Resultat (estalvi o *desahorro) net de
l´exercici (II+ III)

6.430.001,33

-21.683,46

755,756 21. Subvencions per al finançament
d'operacions financeres

+ Ajustos en el compte del resultat de l´exercici
anterior
Resultat de l´exercici anterior ajustat
(IV+Ajustos)

-21.683,46

