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114.963.929,71

NOTES EN 

MEMÒRIA

1. Ingressos tributaris i urbanístics
120.258.207,86 114.963.929,71

72,73 a) Impostos
99.216.198,67 95.482.326,56

740,742 b) Taxes
21.013.635,67 19.426.809,95

744 c) Contribucions especials
28.373,52 54.793,20

745,746 d) Ingressos urbanístics

2. Transferències i subvencions rebudes
62.974.310,49 71.665.750,67

a) De l'exercici
44.369.131,07 51.950.244,95

751 a.1) Subvencions rebudes per finançar despeses 

de l'exercici

750 a.2) Transferències
44.369.131,07 51.950.244,95

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

379.091,45 384.486,18

754 c) Imputació de subvencions per a actius corrents i 

altres

18.226.087,97 19.331.019,54

3. Vendes i prestacions de serveis
4.474.056,45 3.589.331,46

700,701,702,703

,704

a) Vendes
1.068.877,51 1.221.485,47

741,705 b) Prestació de serveis
3.405.178,94 2.367.845,99

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
10.375.137,22 7.096.991,68

795 7. Excessos de provisions

A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA 

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

198.081.712,02 197.316.003,52

8. Despeses de personal
-63.788.785,97 -60.114.096,57

(640),(641) a) Sous, salaris i assimilats
-51.385.692,76 -48.349.439,20

(642),(643),(644),(645) b) Càrregues socials
-12.403.093,21 -11.764.657,37

(65) 9. Transferències i subvencions concedides
-45.479.670,78 -32.359.231,18

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
-66.855.746,64 -65.866.455,98

(62) a) Subministraments i serveis exteriors
-66.855.746,64 -65.866.271,86

(63) b) Tributs
-184,12

(676) c) Altres

(68) 12. Amortització de l'immobilitzat
-10.191.773,48 -10.874.918,30

B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA 

(8+9+10+11+12)

-186.315.976,87 -169.214.702,03

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

ordinària (A+B)

11.765.735,15 28.101.301,49
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-4.053,46

NOTES EN 

MEMÒRIA

13. Deterioració de valor i resultats per 

alienació de l'immobilitzat no financer i actius 

en estat de venda

271.337,05 -4.053,46

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

,(6948),790,791,792

,793,7948,799

a) Deterioració de valor
1.868,72

770,771,772,773

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

,(673),(674)

b) Baixes i alienacions
-5.922,18

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

financer

271.337,05

14. Altres partides no ordinàries
3.428.363,64 66.650,90

775,778 a) Ingressos
3.428.363,64 87.676,94

(678) b) Despeses
-21.026,04

II. Resultat de les operacions no financeres 

(I+13+14)

15.465.435,84 28.163.898,93

15. Ingressos financers
1.965.204,73 2.086.469,35

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

1.965.204,73 2.086.469,35

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

761,762,769,76454

,(66454)

b.2) Altres
1.965.204,73 2.086.469,35

16. Despeses financeres
-1.014.441,46 -1.271.401,30

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

associades

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

,76451,(66451)

b) Altres
-1.014.441,46 -1.271.401,30

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

-6.905.127,75 -3.543.194,62

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
-6.905.127,75 -3.543.194,62
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578.923,88

NOTES EN 

MEMÒRIA

755,756 21. Subvencions per al finançament 

d'operacions financeres

469.535,47 578.923,88

III. Resultat de les operacions financeres 

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

-5.484.829,01 -2.149.202,69

IV. Resultat (estalvi o *desahorro) net de 

l´exercici (II+ III)

9.980.606,83 26.014.696,24

+ Ajustos en el compte del resultat de l´exercici 

anterior

Resultat de l´exercici anterior ajustat 

(IV+Ajustos)

26.014.696,24


