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Presentació

  Joan Aregio Navarro
President de la Diputació de Tarragona

COM JA ÉS HABITUAL, A LES ACABALLES DE L’EXERCICI –ALGUNS

DIRAN QUE UN COP VIST EL NOU EXERCICI D’ACTUACIÓ

ADMINISTRATIVA– ES PRESENTA UN SEGUIT DE NOVETATS

LEGISLATIVES DE PRIMER ORDRE PER A LA GESTIÓ DIÀRIA DE LES

ADMINISTRACIONS LOCALS.

El legislador català com també ho fa l’espanyol, sembla aprofitar
les sessions d’aquests mesos per donar finalització als projectes
en marxa. Aquest any ha estat un període especialment prolífic i
ha posat damunt de la taula dels gestors públics normes de tanta
significació general com són la Llei del patrimoni de les Adminis-
tracions Públiques o la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions. Però també ens trobem al davant de normes
sectorials de gran incidència per a les administracions locals
com són el Decret 281/2003, de 4 de novembre, de modificació
del Decret 148/2001, de 29 de maig, d’ordenació ambiental de
les instal·lacions de telefonia mòbil i altres instal·lacions de
radiocomunicació o el Decret Legislatiu 2/2003, de 4 de no-
vembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’organitza-
ció comarcal de Catalunya.

Destacar, també, l’aparició de l’Ordre HAC/3154/2003, de 12
de novembre, per la qual s’estableix el termini de remissió d’in-
formació per al càlcul de la liquidació definitiva de la compensa-
ció a favor de les entitats locals per pèrdua d’ingressos derivada
de la reforma de l’Impost sobre Activitats Econòmiques.

Tot això en un marc d’actuació política de prou complexitat com
la que viu el nostre país. La finalització de la campanya electoral,
la celebració de les eleccions i els consegüents resultats han
comportat la definició d’unes noves majories en el Parlament
català, tot i mantenint a CiU com a primera força política del país,
la qual cosa suposa que el món local es troba enfront d’una
situació d’incertesa que ve a complicar aquest acabament d’any.

A l’altre costat, juntament amb les incerteses derivades dels can-
vis normatius, de les incerteses polítiques, ens podem adonar
que hi ha un bon nombre de projectes engrescadors, tant a
nivell local com supra local, que permeten la construcció d’ac-
tivitats en xarxa per part de les administracions locals i moltes
vegades, comptant amb una activa participació dels diferents
agents socials i econòmics del nostre territori.

En definitiva, constatant la volubilitat normativa i l’existència d’al-
tres factors a tenir en compte, podem dir que l’acció de progrés
del nostre territori i la millora de la qualitat de vida dels nostres
ciutadans té en els ajuntaments el primer referent, es troba per-
fectament consolidada i, a casa nostra, té la garantia de sortir-ne
ben reeixida.
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saMcalendari
CA L E N D A R I  D ’A C T I V I TAT S  N O V E M B R E  I  D E S E M B R E  

ACTIVITATS COMUNES A
TOTS ELS MESOS DE L’ANY

1. Revisió contínua del padró
municipal

D’acord amb la LLEI 4/1996,
de 10 de gener, de modifica-
ció de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les ba-
ses del règim local, i l’Ordre
de 24 d’abril de 1996 i la nor-
mativa que ho desenvolupa
dictada per l’INE, mensual-
ment s’han de trametre a aquest
ens les variacions produïdes
en el padró d’habitants.

2. Cotització al règim general
de la Seguretat Social

Abans de cada final de mes
s’han de presentar els impre-
sos TC1 i TC2 del personal la-
boral, funcionaris integrats
(procedents de MUNPAL) i fun-
cionaris de nou ingrés (no pro-
cedents de MUNPAL) separats
per grups, corresponents al
mes anterior.

3. Estadística d’edificació i ha-
bitatge

Dins dels deu primers dies de
cada mes s’ha de presentar a

la Direcció General d’Arquitec-
tura i Habitatge l’Estadística
d’edificació i habitatge esta-
blerta a l’Ordre de 29 de maig
de 1989 (normativa estatal).

4. Dipòsit de detinguts

L’Ordre de 20 de juliol de
2000, del Departament de Jus-
tícia de la Generalitat de
Catalunya va modificar la
quantitat que han de percebre
els ajuntaments de Catalunya
que tenen dipòsit municipal
de detinguts en funcionament
per la seva condició de cap de
partit judicial. Per als anys pos-
teriors al 2000, la quantitat fi-
xada en aquella Ordre s’ha
d’incrementar amb l’IPC corres-
ponent. Aquests ajuntaments
encarregats de la custòdia de
detinguts han de presentar,
cada mes, a la Conselleria de
Justícia (Presó de Tarragona),
mitjançant certificació acredi-
tativa, el nombre de detinguts
o presos per dia, amb indica-
ció de les circumstàncies per-
sonals, expedida pel secretari
de la corporació o per l’encar-
regat del dipòsit, amb el
vistiplau de l’alcalde. També
s’hi ha d’adjuntar una còpia
certificada de les ordres de

  Josep González Escoda
Secretari interventor del Servei d’Assistència Municipal

À mbits

detenció, presó, trasllat o lli-
bertat dictades per les autori-
tats judicials.

5. Tutela financera

L’Ordre de 28 de juny de 1999,
del Departament d’Economia
i Finances, sobre desplega-
ment del Decret 94/1995, i l’Or-
dre ECF/324/2003, de 2 de
juny, que modifica l’anterior,
estableixen quina és la infor-
mació que han d’adjuntar els
ens locals i els seus ens de-
pendents, a les sol·licituds
d’autorització i a les comuni-
cacions relatives a la concer-
tació d’operacions de crèdit.

Els deu primers dies de cada
mes, els ens locals, els seus
organismes autònoms i les so-
cietats mercantils de capital
íntegrament local, han de co-
municar a la Direcció General
de Política Financera les ope-
racions de crèdit de termini
igual o inferior a un any, for-
malitzades o avalades durant
el mes anterior. Aquesta comu-
nicació s’ha d’efectuar mitjan-
çant la tramesa del model CT
«Operació de tresoreria» que
recull aquesta Ordre.

D’altra banda, també han de
comunicar a la Direcció Gene-
ral de Política Financera, les
operacions de crèdit no subjec-
tes a autorització de termini su-
perior a un any, que haguessin
realitzat. Aquesta comunicació
es farà durant els deu dies pri-
mers del mes següent al de la
formalització, a l’ordre en què
hagin estat formalitzades.

6. Informació de l’execució
del pressupost i dels movi-
ments de tresoreria

La Llei 39/1988 estableix que
l’interventor ha de trametre al
ple informació de l’execució
del pressupost i del moviment
de tresoreria en els terminis i
amb la periodicitat que esta-
bleixi el ple.

7. Llicències

El Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s’aprova el Re-
glament d’obres d’activitats i
serveis dels ens locals, esta-
bleix l’obligació de donar pu-
blicitat al tauler d’anuncis de
la corporació dels acords o re-
solucions de l’atorgament de
llicències.
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NOVEMBRE

1. CONCESSIÓ DE CRÈDIT EXTRAORDINARI O DE SUPLE-
MENT DE CRÈDIT

La primera quinzena d’aquest mes, caldrà aprovar els
expedients de modificació de pressupost mitjançant crè-
dit extraordinari o de suplement de crèdit, per tal d’evitar
endarreriments en el termini d’exposició al públic dels
acords municipals i de publicació en el Butlletí Oficial de
la Província, que els pogués fer ineficaços.

DESEMBRE

1. PRESSUPOST

Abans del 31 de desembre s’haurà d’aprovar definitiva-
ment el pressupost de l’any següent. Juntament amb el
pressupost s’ha d’aprovar la plantilla del personal, que
haurà de comprendre tots els llocs de treball, deguda-
ment classificats reservats a funcionaris, personal laboral
i eventual. El pressupost definitivament aprovat s’ha de
trametre a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de
Catalunya.

2. ORDENANCES FISCALS

Abans del 31 de desembre s’hauran de publicar les orde-
nances fiscals amb els nous tributs, taxes i preus públics
que entrin en vigor a partir de l’1 de gener del 2004. Per
tal de poder publicar la seva aprovació definitiva es reco-
mana la seva presentació al BOP abans del dia 17 de
desembre de 2003.

3. PUBLICACIÓ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL

Trimestralment, les capitals de província, les poblacions
de més de 50.000 habitants (ROF) i aquelles poblacions
que segons la Llei 7/85 sigui obligatori, han de publicar
un butlletí d’informació municipal on s’insereixi  un ex-
tracte dels acords i de les resolucions adoptats.

4. ANIMALS DE COMPANYIA

El Decret 328/1998, de 24 de desembre, de la Generalitat
obliga els ajuntaments a organitzar un registre censal d’ani-
mals de companyia. Els propietaris dels animals han d’ins-
criure’ls en aquest cens del municipi de residència habitual
de l’animal. Els ajuntaments han de comunicar al Depar-
tament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca les altes i baixes,
així com les modificacions que es produeixin de les da-
des censals com a mínim un cop a l’any.

 D E  2003

AVANÇAMENT GENER 2004

1. IRPF

Fins al dia 20 de gener l’ajuntament haurà de presentar
a la Delegació d’Hisenda la declaració de les quantitats
retingudes en al quart trimestre de l’any anterior i el
resum anual.

• Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball.

• Quart trimestre de l’any anterior. Model 110

• Resum anual. Model 190

Fins al dia 20 de gener es presentarà declaració de la
retenció practicada el trimestre anterior per rendiments
procedents de l’arrendament d’immobles urbans.

2. IVA

Fins el dia 1 de febrer es presentaran els impresos 300
(règim general) i 311 (règim simplificat) corresponents al
quart trimestre de l’any anterior. Igualment es presentarà
l’imprès 390 de resum de l’any anterior.

3. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI ANTERIOR

El pressupost de cada exercici es liquidarà, pel que fa a la
recaptació de drets i pagament d’obligacions el 31 de
desembre de cada any, segons la Llei 39/1998 regulado-
ra de les hisendes locals. La liquidació del pressupost es
farà per l’ens local abans del primer de març i s’aprovarà
pel President de la corporació, previ informe de la inter-
venció. De la liquidació del pressupost es donarà compte
al ple en la primera sessió que tingui lloc.

4. DEUTE PERPETU A FAVOR DELS AJUNTAMENTS

Els ajuntaments que tinguin inscripcions nominatives de
Deute perpetu han de tenir en compte que aquestes ins-
cripcions degudament facturades, s’han de presentar, a la
Intervenció d’Hisenda de la seva província, perquè els
sigui liquidada i reconeguts els interessos corresponents
al venciment del trimestre anterior.

saMrevista 5
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LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA ENGEGA UNA
ESCOLA TALLER I 3 CASES
D’OFICIS

A finals del mes de juny la Di-
putació de Tarragona engegà
una Escola Taller per rehabili-
tar i acondiciar Mas Bové, al
Morell; una Casa d’Oficis per
recuperar els senders al Parc
natural del Montsant; una
Casa d’Oficis per rehabilitar el
refugi d’Alforja, a Alforja, i una
Casa d’Oficis per restaurar el
Mas d’en Quiquet a Horta de
Sant Joan.

L’objectiu d’aquests projectes és
formar joves d’entre 16 i 24
anys aturats per tal que adqui-
reixin l’experiència i titulació
necessàries per accedir al mer-
cat de treball, tota vegada que
es dóna la formació compen-
satòria bàsica necessària per-
què aquells joves que no
tinguin el graduat escolar el
puguin assolir, així com una
formació complementària so-
bre prevenció de riscos labo-
rals, medi ambient, informàtica
i català.

Amb l’Escola Taller de Mas
Bové es formaran 24 joves en
les especialitats de paleta,
lampista i fuster, i tindrà una
durada de 18 mesos. Amb les
Cases d’Oficis dels senders
del Montsant i del Refugi d’Al-
forja es formaran 16 alumnes
en les especialitats de gestió
integral d’espais de natura i de
monitors de senders naturals
en la primera i en paleta i fus-
ter la segona. I amb la Casa

d’Oficis Mas d’en Quiquet es
formaran 20 joves en les es-
pecialitats de manteniment
interior d’edificis i fusteria.

Tots aquests programes for-
matius són cofinançats pel
Servei Català de Col·locació
conjuntament amb l’IRTA
(DARP) a l’Escola Taller de Mas
Bové, els ajuntaments que in-
tegren el Parc natural del
Montsant a la Casa d’Oficis
dels senders del Montsant,
l’Ajuntament d’Alforja en la
Casa d’Oficis Refugi d’Alforja
i l’Ajuntament d’Horta de Sant
Joan a la Casa d’Oficis Mas
d’en Quiquet. La Diputació de
Tarragona, que col·labora amb
les Entitats implicades, actuant
com a entitat promotora de
cada projecte, aportarà els re-
cursos humans necessaris per
al seguiment de les obres i per
impartir la formació comple-
mentària, així com per a la seva
gestió i coordinació.

La informació i organització
d’aquesta activitat va a càrrec
de l’Oficina de Treball de la
Generalitat i de la Unitat
d’Accions Europees i per a
l’Ocupació de la Diputació
de Tarragona.

LA DIPUTACIÓ EDITA UN
OPUSCLE SOBRE LES
BANDES DE MÚSICA

A la presentació de la publica-
ció assistiren els directors de les
34 bandes i formacions musi-
cals que hi ha a les comarques
tarragonines.

El pati del palau de la Diputa-
ció acollí el 21 de juny una
àmplia representació del món
musical de les comarques tar-
ragonines amb motiu de la pre-
sentació de l’opuscle dedicat a
les bandes de música de la de-
marcació i que fou editat per la
pròpia institució intercomarcal.

La col·lecció d’opuscles de difu-
sió cultural que va iniciar la Di-
putació de Tarragona amb la
publicació del patrimoni mun-
dial de les comarques tarragoni-
nes, ha tingut continuació amb
aquest nou opuscle dedicat a
aquestes entitats musicals de llar-
ga tradició històrica en molts
municipis de la demarcació.

La publicació, de difusió gra-
tuïta, recull el passat i el present
de les 34 formacions musicals
que hi ha actualment en les di-
ferents comarques tarragonines,
tant si són federades com si no,
i dóna notícia d’altres societats
musicals d’aquest tipus ja desa-
paregudes, així com de la seva
funció cultural i social dels mu-
nicipis on sorgiren.

LA DIPUTACIÓ CONCEDEIX
AJUTS A DIVERSOS
PROJECTES LOCALS DE
PROMOCIÓ ECONÒMICA

La Diputació de Tarragona,
d’acord amb les bases per a la
concessió de subvencions per
a l’any 2003, ha concedit un
seguit d’ajuts en concepte de
«Fires locals» i «Altres Activi-
tats de Promoció Econòmica»

per un import aproximat de
250.000,00 euros.

La Diputació de Tarragona, mit-
jançant la Unitat de Coopera-
ció del Servei d’assistència
municipal, concedeix subven-
cions amb càrrec al pressupost
de l’any 2003 per a la realitza-
ció de fires locals i altres activi-
tats de promoció dins de l’àmbit
de les comarques tarragonines,
emmarcades en alguna de les
dues línies següents: Manifes-
tacions firals amb un àmbit d’in-
fluència local, nacional o
internacional que tinguin una
importància econòmica nota-
ble en la realitat productiva del
municipi, i Serveis específics en
el marc de les activitats desen-
volupades per a la promoció
econòmica local que puguin
tenir un impacte notable sobre
la realitat productiva de l’àrea.

LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA OFEREIX
AJUDA TÈCNICA ALS
MUNICIPIS DE LA
DEMARCACIÓ

La Diputació de Tarragona, a
través de la Unitat d’Enginyeria
Municipal del SAM, ha prestat,
durant el primer semestre de
l’any 2003, ajudes tècniques
als municipis de les nostres
comarques per a la redacció de
projectes i obres de titularitat
municipal, les quals sumen un
total de 53 actuacions.

La Diputació de Tarragona, a
través de la Unitat d’Enginyeria

BRE 
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Municipal, coopera amb els ens
locals realitzant informes tèc-
nics, redacció de projectes i
direcció d’obres, entre d’altres.
Del total de les 53 actuacions
portades a terme el primer se-
mestre de l’any es poden des-
tacar les següents: obra de
«Remodelació de serveis i vo-
reres» a l’Avinguda Gaudí, del
Pla de Sta. Maria; inici de les
obres de nous serveis a Albar-
ca, al terme municipal de
Cornudella de Montsant; infor-
me d’actuacions per a preveu-
re les inundacions en la zona
de les Pedreres, a Santa Oliva;
projecte de nou vial entre el
carrer Francesc Riera i la carre-
tera de Sant Vicenç, al Vendrell,
i memòria valorada de millora
de l’enllumenat públic al nucli
urbà de Vilabella.

LA DIPUTACIÓ IMPULSA LA
MILLORA DELS EDIFICIS
D’ESGLÉSIES PARROQUIALS
I D’ERMITES

La Diputació de Tarragona,
conscient de la importància
que té la preservació del patri-
moni cultural i artístic de les
comarques tarragonines ha
atorgat subvencions, l’any
2003, per un import total de
114.114 euros, destinades a
obres de consolidació d’edifi-
cis d’esglésies parroquials i a
l’arranjament i millora d’edifi-
cis d’ermites i llurs espais an-
nexos, amb l’objectiu de
refermar la seva consolidació i

per la seva importància històri-
ca, artística i arquitectònica.

EL PATRONAT DE TURISME
DE LA DIPUTACIÓ
FOMENTA LA PROMOCIÓ
TURÍSTICA DELS
MUNICIPIS DE LA
DEMARCACIÓ

El Patronat de Turisme de la
Diputació de Tarragona ha
creat un important Pla d’Ajuts
adreçat a Ajuntaments i Patro-
nats Municipals de Turisme de
les comarques tarragonines.
La distribució d’aquests ajuts
persegueix reforçar les seves
accions i alhora contribuir a
l’execució dels objectius del
Patronat.

La creació i millora de produc-
tes turístics, l’articulació de
propostes entre diversos mu-
nicipis, l’ús de les noves tec-
nologies i la millora ambiental
en l’activitat turística són ele-
ments que han contribuït a
configurar les bases per a les
subvencions.

El Patronat de Turisme Costa
Daurada ja ha destinat el total
de 241.000 euros previstos per
l’exercici d’aquest any per con-
cessió d’ajuts als municipis de
la demarcació.

Aquesta temporada un total
de 34 ajuntaments i 15 Patro-
nats de Turisme s’han benefi-
ciat d’aquestes subvencions

d’àmbit turístic. També cal
destacar que el Patronat abo-
na 1.650 euros per cadascu-
na de les banderes blaves de
cada municipi.

LA DIPUTACIÓ
SUBVENCIONA 124
ASSOCIACIONS DE VEÏNS
DE LA DEMARCACIÓ

L’import total dels ajuts atorgats
és de 181.500 euros

Un total de 124 associacions
de veïns de les comarques
tarragonines han estat subven-
cionades per la Diputació de
Tarragona com a col·laboració
a les activitats de promoció i
difusió cultural que aquestes
entitats duen a terme durant
l’any 2003. Les concessions,
per import total de 181.500
euros, han estat distribuïdes te-
nint en compte el programa
d’activitats que presenta cada
associació.

Un 58% de les associacions que
s’han acollit a aquesta convoca-
tòria d’ajuts pertanyen a les co-
marques del Tarragonès i del
Baix Camp. Les segueixen en
nombre de peticions les comar-
ques del Baix Ebre i l’Alt Camp.

La Diputació, que ha incremen-
tat enguany en un 12,5% el

pressupost destinat a les asso-
ciacions de veïns, vol possibi-
litar al màxim la realització de
la tasca cultural i cívica que
porten a terme aquestes enti-
tats ciutadanes.

DANIEL RULL GUANYA EL
PREMI ANUÀRIA-PRO DE
COMUNICACIÓ GRÀFICA

Rull és alumne de l’Escola d’Art
i Disseny de la Diputació de
Tarragona.

L’alumne Daniel Rull Vallverdú,
que enguany ha cursat el se-
gon curs del cicle formatiu de
gràfica publicitària a l’Escola
d’Art i Disseny de la Diputació
de Tarragona, ha resultat un
dels guanyadors dels premis
Anuària-Pro de disseny gràfic,
convocats per Fira d’Igualada.

Daniel Rull va guanyar el premi
Anuària-Pro amb un projecte de
packaging i identitat corporati-
va que consistia en l’embalatge
d’una nova línia de perfums i el
corresponent desenvolupa-
ment de l’aplicació de la marca
corporativa. El jurat va valorar
la creativitat del projecte i l’apor-
tació de solucions innovadores
en el sistema per dispensar el
perfum per part de l’usuari, així
com la coherència en tota l’apli-
cació gràfica.

U S
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MILLORES A LA XARXA
VIÀRIA DE LA
DEMARCACIÓ

Inauguració de les obres rea-
litzades i visita a les obres en
execució.

Durant aquestes darreres set-
manes el president de la Dipu-
tació de Tarragona, Joan Aregio,
acompanyat per diputats de
totes les formacions polítiques
amb representació a la corpo-
ració, CiU, PSC, ERC i PPC, així
com per tècnics de la institució
intercomarcal s’ha desplaçat a
la pràctica totalitat de les comar-
ques tarragonines per visitar i
inaugurar un seguit d’obres
d’acondiciament de la xarxa
viària provincial.

El programa de visites es va ini-
ciar a la comarca de la Ribera
d’Ebre on es van inaugurar les
obres d’acondiciament de la
carretera de Rasquera a Cardó,
una carretera de 9,5 quilòme-
tres de longitud i en la qual la
Diputació ha invertit 285.934
euros. Aquest acte s’aprofità
per visitar el balneari de Cardó
on els directius de l’empresa
del grup Llet Pasqual van anun-
ciar una inversió de 15.000.000
d’euros per restaurar el balne-
ari i convertir-lo en un hotel
de luxe. Això ha estat possible
–digué el president del grup,
Tomàs Pascual– després que
la Diputació hagués realitzat
aquesta millora de la via.
Aquest mateix dia, i també a la

comarca de la Ribera d’Ebre, el
president acompanyat pels vi-
cepresidents i un bon nombre
de diputats es desplaçà al nucli
de Tivissa per inaugurar les
obres d’acondiciament de la
travessera de Darmós, i en les
quals la Diputació hi ha invertit
226.068 euros.

La segona visita programada en
aquest sentit es realitzà a la co-
marca del Baix Ebre on el pre-
sident de la Diputació després
de signar amb l’Ajuntament
d’Alfara de Carles un conveni
de col·laboració amb la Con-
selleria de Medi Ambient en
l’àmbit del Parc Natural dels
Ports, es desplaçà a Xerta per
visitar les obres d’arranjament
de la carretera de Paüls a Xerta
i en les quals s’estan invertint
860.311 euros. La jornada fi-
nalitzà a Roquetes on l’Ajunta-
ment d’aquesta població
presentà públicament el pro-
jecte de la construcció d’una
rotonda d’accés al Raval de
Crist i en la qual es preveu una
inversió de 356.392,69 euros.

La següent inauguració tin-
gué lloc a la comarca del
Baix Penedès on el president
de la Diputació, acompanyat
de diputats i alcaldes de la
comarca va visitar les obres
d’acondiciament de l’accés a
Albinyana on la Diputació inver-
teix 240.635,86 euros. També es
visitaren les obres d’acondicia-
ment de la carretera del Papiolet

a la Torregassa on s’estan inver-
tint 801.349 euros i s’inaugura-
ren les obres d’acondiciament
de la carretera de la Bisbal a la
Juncosa del Montmell amb un
cost d’1.419.720,02 euros i la
circumval·lació de l’Arboç amb
una inversió d’1.343.314,50 eu-
ros, una obra llargament reivin-
dicada i que finalment s’ha fet
realitat.

El programa de visites continuà
per la comarca del Baix Camp
on el president de la corpora-
ció, diputats, alcaldes de la
zona i el president del Consell
Comarcal van visitar les obres
d’acondiciament de la carrete-
ra de les Borges, una obra que
està a punt de finalitzar i en la
qual la Diputació inverteix
1.909.646 euros.

La visita a la comarca de l’Alt
Camp començà pel municipi
de Nulles, on es van visitar
les obres de circumval·lació
de la TV-2035 on s’ha desti-
nat un pressupost  total
d’1.170.370 euros. Després
d’aquesta visita d’obres el
president de la Diputació va
inaugurar l’acondiciament
de la travessera de La Riba on
s’han invertit 607.916,60
euros. La visita d’aquesta co-
marca finalitzà al Pla de San-
ta Maria on es va inaugurar
l’acondiciament de la travesse-
ra que ha suposat una inversió
de 967.163,22 euros.

A la comarca del Tarragonès
es van visitar quatre actuaci-

ons: la rotonda d’accés a Roda
de Barà, a la TV-2041 que ha
comportat una inversió de
204.223,90 euros. Al Catllar
es van visitar les obres de re-
forç del ferm i actuacions pun-
tuals a la carretera TP-2039
del Catllar a l’N-340, i l’acon-
diciament de la carretera TP-
2031 al tram de Sant Pere i
Sant Pau als Pallaresos, a la
cruïlla del Catllar. La Diputa-
ció ha destinat a aquestes
dues obres 913.977 euros i
3.503.858 euros, respectiva-
ment. Es finalitzà la visita a
aquesta comarca amb la in-
auguració de l’acondiciament
de la travessera dels Pallare-
sos, que ha tingut un cost to-
tal de 506.149 euros.

A la comarca del Montsià han
estat tres les obres inaugurades.
Per una banda l’accés a Mas
de Barberans, amb una inver-
sió de 223.985 euros. Per altra
banda l’accés de Godall amb
una inversió de 367.653 euros.
I la més important de les tres, la
circumval·lació d’Alcanar, la
qual permetrà la projecció ur-
banística d’aquest nucli de cara
al mar, amb una inversió de
2.556.370,08 euros.

L’última de les visites tingué lloc a
la comarca de la Conca de
Barberà on s’inaugurà l’acondi-
ciament de la carretera de Conesa
a Les Piles, on s’ha realitzat una
inversió de 232.642,79 euros i
l’acondiciament de la travessera
de Sarral, amb una inversió de
371.664.,32 euros.

BRE 
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ELS CENTRES DE MÚSICA
DE TORTOSA I REUS
RECONEGUTS COM A
CONSERVATORIS DE GRAU
MITJÀ

El Departament d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya,
a petició de la Diputació, ha
reconegut oficialment els estu-
dis de Grau mitjà de música que
imparteixen els centres de Reus
i Tortosa de l’ens supramunici-
pal i que fins ara eren Escoles
de Música, convertint-los així
en Conservatori de Música.
Aquests conservatoris posen a
l’abast dels alumnes matriculats
ensenyaments d’alt nivell de
qualitat, mitjançant una planti-
lla de professors de diferents
especialitats.

L’any 1974, a causa de la
nombrosa demanda de matrí-
cules d’alumnes provinents de
les comarques del Baix Camp
i del Baix Ebre, la Diputació va
crear a Reus i a Tortosa una
delegació del Conservatori de
Tarragona. La implantació de
la LOGSE, amb un nou siste-
ma educatiu, va comportar
l’extinció dels antics ensenya-
ments, la qual cosa configura-
va un nou model d’escola.

Amb la nova estructura acadè-
mica, els centres de Reus i Tortosa
deixen de ser delegacions de
Tarragona i passen a ser escoles
de música que proporcionen
programes d’ensenyament que
es corresponen a un nivell ele-
mental, i també oferten estudis
equivalents al grau mitjà.

Amb data 28 de maig de 2001,
el Ple de la Diputació va acor-
dar, entre d’altres assumptes, la
creació d’un Conservatori de

U S

Grau Mitjà de Música a Reus i
un Conservatori de Música de
Grau Mitjà a Tortosa, per la qual
cosa el juliol de 2001 es va pre-
sentar davant el Departament
d’Ensenyament de la Generali-
tat la sol·licitud de subscripció
de conveni per la creació dels
dos conservatoris.

Per aquest motiu en els centres
de Reus i Tortosa s’han realitzat
obres de millora i adequació per
tal d’aconseguir aquest reco-
neixement. Amb aquesta volun-
tat de la corporació d’oferir els
estudis de música oficials de
Grau Mitjà a tots els ciutadans
de les comarques de Tarragona,
el Departament d’Ensenyament
de la Generalitat ha creat els
nous centres.

Cal destacar que els conserva-
toris permeten actualment ob-
tenir la titulació acadèmica
d’haver cursat 1r, 2n i 3r cicle
de Grau mitjà d’ensenyaments
musicals i podran matricular-
s’hi un total de 90 alumnes a
Reus i 90 a Tortosa.

LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA S’ADHEREIX A
LA PROPOSTA DE LA CEPTA
PERQUÈ TARRAGONA OPTI
A L’ORGANITZACIÓ DE
L’EXPOSICIÓ UNIVERSAL
DEL 2015

La Diputació de Tarragona per
acord unànime de tots els grups
polítics amb representació a la
corporació, CiU, PSC, ERC i
PPC, ha acordat adherir-se a la
proposta de la CEPTA (Confe-
deració Empresarial de la Pro-
víncia de Tarragona) perquè
Tarragona postuli la seva can-
didatura per optar a l’organit-

zació de l’Exposició Universal
l’any 2015.

En aquest sentit la Diputació
de Tarragona s’ha mostrat fa-
vorable a aglutinar els esfor-
ços per encetar les actuacions
necessàries per a la constitu-
ció d’una associació promo-
tora de la Expo a Tarragona
l’any 2015. La proposta de la
CEPTA, i a la qual ha donat
suport la Diputació de
Tarragona, consisteix en la crea-
ció d’una comissió promotora
integrada per 3 membres de la
CEPTA, 3 membres del Con-
sorci del Camp de Tarragona,
1 membre en representació
dels ens locals (el president de
la Diputació de Tarragona), 1
membre en representació ins-
titucional, 1 membre de l’Au-
toritat Portuària, 1 membre
d’Universal Port Aventura, 1
representant de la Generalitat,
actuant com a president exe-
cutiu d’aquesta comissió el
president de la CEPTA.

Així mateix la Diputació ha
acceptat formar part d’aquest
grup de treball i ha autoritzat
el seu president perquè en
nom de la Diputació adopti i
formalitzi els documents que
calguin i enceti les accions
que consideri escaients.

LA DIPUTACIÓ VA
ORGANITZAR UN CURS DE
«PREVENCIÓ DE LA
LEGIONEL·LOSI» A
TARRAGONA I TORTOSA

La Unitat de Formació de la Di-
putació de Tarragona i el Con-
sorci Hospitalari de Catalunya

van organitzar un curs sobre la
Prevenció de la legionel·losi. El
curs es va impartir a Tarragona
entre els dies 2 i 11 de novem-
bre, i una segona edició a
Tortosa, entre els dies 17 i 25
de novembre.

El curs tenia l’objectiu d’aug-
mentar la capacitat i l’eficièn-
cia dels ajuntaments en l’àmbit
de la prevenció i el control de
la legionel·losi. A través del
curs es pretenia donar els co-
neixements necessaris per re-
alitzar la prevenció efectiva i
eficaç dels riscos que compor-
ten per a la salut pública, les
instal·lacions susceptibles de
ser focus de propagació de la
legionel·la.

La primera edició del curs es
va impartir entre el 2 i l’11 de
novembre al Palau de la Dipu-
tació, a Tarragona. I la segona
edició, a Tortosa, entre els dies
17 i 25. El curs es va dirigir,
bàsicament, a operaris de
manteniment i tècnics munici-
pals que treballen en la con-
servació i el manteniment
d’instal·lacions susceptibles
de propagar la legionel·la.

Les dues edicions del curs van
tenir el mateix temari i professo-
rat. Els professors encarregats
d’impartir les classes van ser M.
José Figueras, Catedràtica de
Microbiologia de la URV; Manel
Vallès, professor de l’ETSEQ, de
la URV; Catalina Ubiedo, tècnic
del Servei de Prevenció de la
Mútua d’Accidents de Treball de
Tarragona, i Miquel A. Purcalla,
de la Facultat de Ciències Jurídi-
ques de la URV.
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L’existència d’un marc legal
específic1ha afavorit que les
oficines desenvolupessin un
tipus de funcions i que els
seus serveis s’orientessin amb
un caire determinat. En primer
terme les oficines, fins el 1998
podien desenvolupar tasques
d’informació als visitants i en
darrer terme d’altres de pro-
moció, investigació i animació
tot i que aquest segon bloc el
propi decret de 1994 sembla-
va establir-lo com un element
secundari.

La reglamentació a partir del
1998 és fa una mica més ampla
i obre les portes, sota uns deter-
minats condicionants, a la co-
mercialització de productes
turístics. Finalment la nova llei
de turisme de 2002 també in-
trodueix alguns aspectes del
paper que han de fer les ofici-
nes de turisme.

Més enllà però de la reglamen-
tació, és un fet que la tasca

d’informació de les oficines
–salvant algunes excepcions–
s’ha portat a terme de manera
incompleta.

La gestió de informació s’ha
d’entendre com la gestió d’un
veritable sistema que va més
enllà de la pura transferència
d’informació al turista. No cal
dir que l’element que hem de
tenir especialment en compte
és precisament aquest, el turis-
ta, i en concret el seu compor-
tament. El futur visitant
necessita, abans de sortir, in-
formació per escollir un destí,
informació per decidir en qui-
nes condicions s’hi allotjarà, i
naturalment informació per
consumir determinats produc-
tes i serveis una vegada arribat.

Un sistema global de gestió
de la informació ens ha de
permetre:

• Presentar l’oferta de produc-
tes i serveis.

• Gestionar les vendes mitjan-
çant reserves.

• Analitzar la demanda i la
seva conducta.

• Gestionar la relació amb els
clients.

D’aquesta forma hem d’evitar
concebre la nostra tasca d’in-
formació des del municipi
d’una forma parcial. El nostre
sistema de gestió de la infor-
mació no pot ser només una
relació de recursos i empreses
turístiques, ni només una cen-
tral de reserves ni només un
document de control estadís-
tic ni finalment només una
base de dades de clients. Ben
al contrari, cal que sigui preci-
sament la suma de tot això.

PRESENTAR L’OFERTA

Tot sovint, s’ha realitzat aques-
ta tasca mitjançant l’edició de
diferents materials gràfics. Sen-
se cap mena de dubte conti-
nuarà sent un suport molt

important, però caldrà estar
cada vegada més atent a les
possibilitats que ofereixen al-
tres eines com internet, els
missatges SMS als telèfons
mòbils, els call centers...

GESTIONAR LES VENDES

Hem comentat que el nou
marc legal permet a les ofici-
nes de turisme la realització de
reserves sota determinats con-
dicionants. Cal considerar
però, que poden haver-hi al-
tres sistemes com el senzill
enllaç a internet cap a pàgines
especialitzades que incorpo-
rin l’oferta de la zona. Tanma-
teix allò que cal entendre és
que, en la mesura que les ofi-
cines s’acostin d’una forma
certa al suport a la comercia-
lització, el servei que rebrà el
futur visitant i també el de les
empreses del sector millorarà.

ANALITZAR LA DEMANDA

El contacte amb el visitant ens
ha de permetre capturar, re-

ELS SISTEMES DE GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ TURÍSTICA, UNA EINA 

àmb i t  de  T U R I S M E

  Octavi Bono i Gispert
Gerent del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona

UNA DE LES RESPONSABILITATS QUE DE FORMA MÉS CLARA S’HA

ASSUMIT I DESENVOLUPAT DES DELS MUNICIPIS TURÍSTICS ÉS LA
GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ. LA TASCA DE LES OFICINES DE

TURISME HA ESTAT SOVINT L’ESPAI ON BONA PART DELS

MUNICIPIS TURÍSTICS HAN CONCENTRAT EL SEUS ESFORÇOS.
I ENCARA ÉS MÉS EVIDENT EN ELS CASOS DE MUNICIPIS ON

LA SEVA ESTRUCTURA ÉS MENOR I EL GRUIX DELS RECURSOS ES

DESTINEN A LA INFORMACIÓ.

À mbits
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gistrar i analitzar un seguit
d’informacions sobre les se-
ves característiques com a
consumidor, que ens faci orien-
tar adequadament altres tas-
ques de difusió i promoció, a
la vegada, que controlar i va-
lorar aquelles accions ja du-
tes a terme. La informació
sobre el nostre visitant és bà-
sica per una construcció d’es-
tratègies òptima.

De ben segur que aquestes tres
funcions no suposen una no-
vetat, ja que d’una forma o al-
tra i amb diferents graus
d’intensitat, es porten a terme
des dels nostres municipis. Ara
bé, mereix un capítol a banda
les consideracions a fer sobre
allò que pot arribar a significar
una adequada gestió de la re-
lació amb els nostres clients.

GESTIONAR LA RELACIÓ
AMB ELS CLIENTS

Al conjunt de la demarcació
de Tarragona, les oficines de
turisme són operatives des de
fa una mitjana de 15 a 20 anys.
Durant tot aquest temps s’han
atès centenars de milers de
consultes de potencials visi-
tants i també de turistes arri-
bats a casa nostra. La
informació sobre aquestes
persones té –o millor dit tin-
dria si la tinguéssim a dispo-
sició– un valor elevadíssim.
Recordem que es tracta de
gent que ens ha visitat o ha

demostrat interès per fer-ho i
ens ha definit sovint quins
són els seus interessos i les
motivacions pel viatge.

Una informació ben elaborada,
conservada i gestionada ens per-
met un trasllat constant de pro-
postes i ofertes personalitzades.
Ens proporciona a molt baix cost
la realització d’accions de co-
municació. Ens possibilita una
correcta segmentació de la nos-
tra demanda. Ens ajuda a esta-
blir un diàleg continuat amb els
nostres visitants. Ens afavoreix la
fidelització dels nostres clients i
ens resol sense cap mena de
dubte bona part de les nostres
activitats de marketing relacional.
En resum hem d’interpretar el
nostre sistema d’informació com
un veritable CRM.2

e-costadaurada.info

Des del Patronat de Turisme i
els Serveis Informàtics Corpo-
ratius de la Diputació de
Tarragona s’ ha elaborat un
programa informàtic per tal de
facilitar i optimitzar la gestió de
la informació. Aquest nou
mecanisme de gestió suposa
una proposta pionera en el
conjunt del país.

El programa creat permet ges-
tionar la informació que es
genera de les peticions que
arriben al Patronat de Turisme
de la Diputació i als diferents
Patronats Municipals de Turis-

me de la Costa Daurada. És un
programa pensat per treballar-
hi diàriament, i per tant, sense
complicacions tècniques. S’hi
introdueixen les dades de les
peticions d’informació turísti-
ca rebudes a través del correu,
fax, insercions publicitàries, fi-
res, telèfon..., per tal de poder
fer un ús posterior de la infor-
mació rebuda. Sempre respec-
tant la normativa vigent sobre
protecció de dades.3

D’aquesta manera queden re-
gistrades les peticions rebu-
des, es facilita el control i es
verifica que han estat ateses
correctament i es poden usar
com a fonts d’informació per
a actuacions futures. És preci-
sament aquest darrer aspecte
el més interessant de la nova
aplicació informàtica. Els Pa-
tronats Municipals podran
obtenir informació de les per-
sones que s’hagin interessat

per la seva localitat, establint
així un camí senzill i econò-
mic de poder interactuar amb
ells, podent comunicar-los fu-
tures propostes. Amb la infor-
mació que s’obtindrà es
podran realitzar campanyes
de comunicació adreçades a
gent interessada en productes
turístics concrets a un baix
cost, tenint en compte que fins
ara era precisament l’alt cost
de les accions comunicatives
l’obstacle més gran per a po-
der-ne realitzar.

Els Patronats Municipals i
Oficines de Turisme de la de-
marcació interessats per po-
der disposar del programa
han de signar un conveni4

amb el Patronat de Turisme
de la Diputació i tenir uns
requisits mínims d’equipa-
ment informàtic per tal que
sigui viable la instal·lació del
programa.

 PER APROF ITAR MÉS A BASTAMENT

1 Decret 94/1994 de 22 de març pel qual es crea la Xarxa d’Oficines de Turisme

de Catalunya. Decret 300/1998 de modificació parcial del decret anterior. Llei

13/2002 de Turisme de Catalunya.

2 Customer relationship management.

3 Llei orgànica de protecció de dades (LO 15/1999). Reglament de mesures de

seguretat (RD 994/1999).

4 El document del conveni es pot sol·licitar al propi Patronat de Turisme de la

Diputació de Tarragona. Disposar del servei e-costadaurada.info no té cost per

al municipi que només ha de poder garantir el disposar d’uns equipaments

informàtics determinats.
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INTRODUCCIÓ

L’article 190.4 de la Llei 39/
1988, de 28 de desembre, re-
guladora de les hisendes locals,
endavant LRHL, determina:
«Les entitats locals uniran al
Compte General els estats inte-
grats i consolidats dels diferents
comptes que determini el Ple
de la Corporació».

No obstant això, la major part
dels comptes elaborats pels
ajuntaments no es presenten
consolidats.

De forma indirecta també es fa
menció a la consolidació dels
estats financers a l’article 54.2
de la LRHL, en relació al càlcul
de la ràtio legal del deute viu a
curt i a llarg termini i el seu lí-
mit del 110% dels ingressos
corrents liquidats en termes
consolidats.

Amb la consolidació es pro-
porciona informació dels dife-

rents comptes de les corpora-
cions locals en el seu conjunt,
formant una unitat econòmi-
ca, és a dir, un «grup» que in-
tegra la pròpia entitat local, els
seus organismes autònoms i les
societats mercantils de capital
íntegrament local, reflectint la
imatge fidel del conjunt de l’en-
titat local.

S’ha de tenir present que els
comptes de l’entitat local i els
seus organismes autònoms es
relacionen a la Instrucció de
comptabilitat per a l’adminis-
tració local (ICAL), i a la Instruc-
ció simplificada per a entitats
locals d’àmbit territorial amb
població inferior a 5.000 habi-
tants (IS), aprovades per l’Ordre
del Ministeri d’Economia i Hi-
senda de 17 de juliol de 1990.
En canvi, els comptes de les
societats mercantils de capital
íntegrament local s’hauran
d’elaborar d’acord amb la nor-
mativa mercantil.

Aquest règim comptable pro-
pi de cada grup d’entitats,
comporta un diferent tracta-
ment de la informació, de ma-
nera que en relació al primer
grup sí que es podria parlar
d’una veritable consolidació
però no es pot dir el mateix
del segon grup, ja que en rea-
litat no permet una completa
consolidació.

Davant l’absència de normes
tècniques i de directrius en
relació a la formulació dels
comptes consolidats dels Ens
Locals, i considerant la res-
posta de la Intervenció Ge-
neral de l’Administració de
l’Estat  (IGAE) a la consulta
número 2/1997, en matèria
de Consolidació dels comp-
tes a les Entitats Locals, cal-
drà tenir en consideració el
següent:

• Primer de tot, cal identificar
els subjectes que intervenen
en la consolidació. En aquest
sentit, caldrà fer dos grups, un,

format per la pròpia entitat lo-
cal i els seus organismes autò-
noms (administratius i no
administratius) i l’altre, integrat
per les societats mercantils.

Dins del primer grup cal dis-
tingir a la vegada un subgrup
format pels organismes autò-
noms, tenint en compte que els
comptes consolidats d’aquest
primer grup es formaran par-
tint dels comptes consolidats
dels organismes autònoms.

Tal i com ja s’ha comentat,
aquests dos grups tenen dife-
rent règim comptable que no
permet la confecció de comp-
tes consolidats de manera
completa però això no impe-
deix la consolidació de deter-
minats comptes (balanços,
compte de resultats…).

Aquesta última etapa del pro-
cés de consolidació es portarà
a terme quan el Ple de la Cor-
poració adopti l’acord corres-
ponent determinant els comptes

àmbi t  ECONÒMIC
LA  C O N S O L I D A C I Ó  D E L S  E S TAT S  F I N A N C E R S  A  L ’ À M B I T  L O C A L .  
M E N Y S  D E  5.000 H A B I TA N TA S .

  Josep M. Seró Domènech
Cap de la unitat de Serveis Econòmics Municipals - Servei d’Assistència Municipal

  Mari Pau Bachiller Rivera
Unitat de Serveis Econòmics Municipals - Servei d’Assistència Municipal

À mbits
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concrets a consolidar de cadas-
cun dels grups.

• Posteriorment cal identificar
els estats i comptes a consoli-
dar, que per al primer grup
(l’entitat local i els seus orga-
nismes autònoms) seran els
que formen part del Compte
General, és a dir, els enume-
rats  en les Regles 416 i 425 de
la ICAL i Regles 230 i 237 de la
IS, i per al grup format per les
Societats Mercantils, els comp-
tes a consolidar seran els
comptes anuals elaborats
d’acord amb la normativa mer-
cantil (Balanç, Compte de Pèr-
dues i Guanys i la Memòria).

• El procés de consolidació
s’ha de realitzar segons «crite-
ris usualment aceptats».
Aquests criteris, hauran de tro-
bar-se amb caràcter general, en
la normativa aplicable al sec-
tor privat (bàsicament, pel Real

Decret 1815/1991, de 20 de
desembre, pel qual s’aproven
les Normes per a la formula-
ció dels Comptes Anuals Con-
solidats –NFCAC-) i, amb
caràcter particular, pels estats
pressupostaris, als articles 115
a 118 del RD 500/1190, de 20
d’abril.

• Malgrat allò que s’estableix a
la  Regla 410 de la ICAL, en la
que assenyala «El Ple de la
Corporació podrà establir la
necessitat d’acompanyar al
Compte General els estats re-
sultants de consolidar, amb cri-
teris usualment aceptats,
aquells comptes i estats que
consideri oportu, relatius a la
pròpia entitat, els seus organis-
mes autònoms i societats mer-
cantils», la IGAE, estableix que
els primers comptes consoli-
dats que s’han d’elaborar  se-
gons l’actual redacció de
l’article 190.4 de la LRHL (mo-

dificat per l’art.66.8.2 de la Llei
66/1997, de 30 de desembre)
són els corresponents al Comp-
te General de l’exercici 1997.

Cal matisar que el concepte de
grup  definit a l’article 190.4
de la LRHL no coincideix amb
el definit a la normativa mer-
cantil i també difereix del con-
cepte establert a l’art.2 de la
Llei 18/2001, de 12 de de-
sembre, general d’estabilitat
pressupostària (LGEP), on es
determina l’àmbit d’aplicació
subjectiu de la Llei. Segons
aquest article, el sector públic
es considera integrat pels se-
güents grups d’agents:

a) L’Administració General de
l’Estat, els organismes autò-
noms i la resta d’ens públics
dependents, que prestin ser-
veis o produeixin béns que no
es financien majoritàriament
amb ingressos comercials, així
com els òrgans amb dotació
diferenciada en els Pressupos-
tos Generals de l’Estat.

b) Les Entitats que integren el
Sistema de la Seguritat Social.

c) L’Administració de les Co-
munitats Autònomes així com
els ens i Organismes Públics
dependents que prestin serveis
o produeixin béns que no es
financien majoritàriament
amb ingressos comercials.

d) Les Entitats Locals, els Or-
ganismes Autònomos i els
ens públics dependents que

prestin serveis o produeixin
béns que no es financien ma-
joritàriament amb ingressos
comercials.

La resta d’entitats públiques
empresarials, societats mer-
cantils i ens de dret públic de-
pendents de l’Administració
de l’Estat, de les Administra-
cions de les Comunitats Au-
tònomes o de les Entitats
Locals i no compreses en la
classificació anterior, tindran
així mateix consideració de
sector públic.

Per tant, a l’art. 2.1 de la LGEP
es fa referència a ens locals i
ens dependents que no es fi-
nancien majoritàriament amb
ingressos comercials (admi-
nistracions públiques, és a dir,
ens locals i organismes autò-
mos administratius en la seva
majoria) i a l’art. 2.2 de la ma-
teixa Llei, la resta d’ens depen-
dents (ens comercials).

Aquest sistema de classificar
els organismes autònoms (si és
majoritàriament amb ingressos
comercials o no) és el criteri
del Sistema Europeu de Comp-
tes, que no té en compte la
personalitat jurídica sino úni-
cament el seu finançament.

MÈTODE DE
CONSOLIDACIÓ

El mètode a seguir per realit-
zar la consolidació serà el d’in-
tegració global. Suposa
agregar l’import total de les

 SU P O S I T  P R À C T I C  D I R I G I T  A L S  A J U N TA M E N T S  D E
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partides dels estats financers
individuals (actius, passius,
despeses i ingressos) per prac-
ticar, sobre aquests imports, els
oportuns ajustaments i elimi-
nacions. Recomanem fer la
consolidació dels principals
estats financers que integren el
Compte General: balanç de
situació, compte de resultats,
execució del pressupost, resul-
tat pressupostari, romanent de
tresoreria i existències a la tre-
soreria.

FASES DEL PROCÉS DE
CONSOLIDACIÓ

Les fases d’aquest procés són:

Homogeneïtzació de la infor-
mació

Significa  posar els estats i
comptes individuals de les di-
ferents entitats en condicions
de comparabilitat mitjançant la
realització d’ajustaments o re-
classificacions següents:

1r Homogeneïtzació temporal:

Els comptes anuals dels dife-
rents ens del grup han d’estar
referenciats al mateix període
i establerts a la mateixa data
de tancament.

En cas d’existir un desfasament
significatiu, haurien de practi-
car-se els ajustaments necessa-
ris per les operacions que
s’haguèssin efectuat entre
aquesta data de tancament i la
dels comptes consolidats.

L’article 189 de la LRHL esta-
bleix que les entitats locals, a la
finalització de l’exercici pressu-
postari formaran el Compte
General que posarà de mani-

fest la gestió realitzada en els
aspectes ecòmic, financer, pa-
trimonial i pressupostari.

2n Homogeneïtzació valorativa:

Els estats i comptes dels dife-
rents ens objecte de consoli-
dació s’han d’ajustar per a
què tots ells incorporin els
mateixos criteris de valoració
que els corresponents a l’ens
dominant (l’ajuntament en el
nostre cas) tot i que, si resul-
ta més significatiu per la imat-
ge fidel del grup, es poden
seguir els criteris d’un dels
ens dependents.

3r Homogeneïtzació per les
operacions internes (fase de
l’agregació).

Ha  d’existir  una coincidència
al registre de les operacions
internes, de manera que si
l’Ajuntament dóna una trans-
ferència corrent al seu orga-
nisme autònom han de figurar,
en els seus estats financers
individuals, la sortida i l’en-
trada de fons respectivament
per portar a terme l’agrega-
ció dels diferents elements
patrimonials i dels ingressos
i despeses dels diferents ens
del «grup local».

Si hi ha operacions pen-
dents de comptabilitzar, és
necessari realitzar la seva
comptabilitazació. Això fa-
cilitarà posteriorment l’eli-
minació corresponent.

Si no coincideixen les partides
i/o la terminologia utilitzada
trobarem dificultats en la fase
de l’agregació, amb la qual
cosa, s’haurà de procedir a les
oportunes reclassificacions.

 Agregació

Posterioriment es portarà a ter-
me la fase de l’agregació, és a
dir, suma i agrupació segons
la seva naturalesa de les di-
verses partides dels comptes
individuals prèviament homo-
geneïtzades.

Eliminació

La simple agregació no ofereix
una imatge de la situació pa-
trimonial, financera, pressu-
postària i dels resultats del seu
conjunt ja que aquesta agre-
gació produeix  duplicitats
d’operacions entre l’ens local
i els seus ens dependents,  i
també entre ells, sent necessa-
ri fer els ajustaments correspo-
nents per a eliminar aquestes
operacions internes i  realitzar
el procés de la consolidació.

Tipus d’eliminacions:

1r Eliminació de partides recí-
proques:

Els crèdits i els dèbits recíprocs
entre ens del mateix grup s’han
d’eliminar totalment. Aquesta
eliminació consisteix només
en la compensació dels saldos
interrelacionats.

Per exemple, si un ens del
grup és deutor en relació a un
altre ens del grup, aquest úl-
tim té un dret de crèdit davant
el primer ens. La simple agre-
gació de balanços donarà

com a resultat, en el balanç
agregat, un crèdit a l’actiu i un
deute al passiu. Considerant
els ens com una sola  unitat
econòmica, no té sentit que
una d’aquestes entitats tingui
un dret de crèdit o una obli-
gació respecte a un altre ens
del mateix grup, per això,
aquests crèdits i dèbits s’han
d’eliminar.

Un altre exemple, molt més
comú a l’àmbit de l’adminis-
tració local, correspon a l’ator-
gament de transferències
corrents i de capital per part
de l’Ajuntament als seus ens
dependents.

2n Eliminació de resultats per
operacions internes:

Són operacions internes les
transaccions entre dos ens del
mateix grup.

Si les operacions que l’ajunta-
ment i els seus organismes
autònoms realitzen entre ells
han generat  resultats, s’han
d’eliminar i diferir en el temps
fins que es converteixin en
operacions amb tercers aliens
al grup.

Si l’eliminació de resultats de-
riva d’operacions de l’exerci-
ci, els ajustaments afectarian al
compte de resultats consoli-
dats, però, si es tracta d’opera-
cions d’exercicis anteriors, es
modificarà el balanç de situa-
ció consolidat.
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Si els pagaments respecte a
les transferències corrents
han estat de 9.000 EUR i res-
pecte a les transferències de
capital de 17.000 EUR, con-
seqüentment l’ajuntament
haurà fet documents comp-
tables ADOP per 9.000 EUR
i 17.000 EUR (total 26.000
EUR) i, documents ADO, per
1.000 EUR i 3.000 EUR (to-
tal 4.000 EUR) mentre que,
l ’organisme autònom ha
comptabilitzat els correspo-
nents  RD-I  per  9.000 i
17.000 EUR (total 26.000
EUR) i RD per 1.000 EUR i
3.000 EUR (total 4.000 EUR).
Per tant, la informació que
utilitzarem per fer els ajusta-
ments de consolidació són:

Analitzarem a continuació
com procedir a la consolida-
ció dels principals estats finan-
cers a 31 de desembre de
l’exercici 20XX, en funció dels
seus estats individuals:

Un exemple seria la venda
d’un immoble per part de
l’Ajuntament a un dels seus ens
dependents, però a l’àmbit
públic no acostuma a donar-
se aquesta situació.

3r Eliminació de despeses i in-
gressos per operacions internes

Aquesta eliminació es produeix
quan una operació entre dos
ens del mateix grup origina
que un dels ens obtingui un
ingrés i l’altre, una despesa.
Des del punt de vista del grup,
aquests ingressos i despeses
no s’han produït i hauran de
ser eliminats per la prepara-
ció del compte de resultats
consolidat.

Totes aquestes eliminacions
que es relacionen estan disse-
nyades per la seva aplicació a
l’empresa privada, en conse-
qüència, com que no hi ha di-
rectrius establertes legalment a
l’àmbit de l’administració lo-
cal, haurem d’adaptar-les a to-
tes aquelles possibles
situacions que en l’operatòria
comptable puguin plantejar-
se entre els ajuntaments i els
seus organismes autònomos

(administratius, comercials, fi-
nancers o anàlegs) i societats
mercantils de capital integra-
ment local.

Un cop  realitzades l’agrega-
ció i efectuades les oportunes
eliminacions s’obtindran els
comptes consolidats de cadas-
cun dels grups d’entitats con-
siderades.

CONCLUSIONS

Les entitats locals uniran al
Compte General els estats in-
tegrants i consolidats dels di-
ferents comptes que determini
el Ple de la Corporació.

El grup local estararà format
per l’entitat local, els seus or-
ganismes autonòmos i les so-
cietats mercantils de capital
íntegrament local.

La consolidació a l’àmbit lo-
cal és obligatòria des de la
interpretació que fa la IGAE
a la consul ta número 2/
1997 en matèria de conso-
lidació, deixant-se en mans
del Ple la determinació de
quins estats financers s’han
de consolidar.

Segons el mètode d’integració
global:

La consolidació es portarà a
terme a dos nivells:

• Consolidant els estats corres-
ponents de l’ens local i els seus
organismes autònoms, admi-
nistratius i no administratius.

• Consolidant els estats corres-
ponents de les societats mer-
cantils de capital íntegrament
local.

Posteriorment, es realitzarà l’úl-
tima etapa del procés de con-
solidació entre els dos grups
esmentats.

És recomanable efectuar la
consolidació dels principals
estats financers ja que permet
donar una informació més và-
lida, fiable i representativa de
l’entitat, a més, proporciona
una gestió més transparent i
eficaç, facilita la comparació
en el temps de la seva situació
financera i possibilita mesurar
de forma més realista els ser-
veis que s’ofereixen i la corres-
ponent avaluació de polítiques
públiques.

SUPÒSIT PRÀCTIC DE
CONSOLIDACIÓ DIRIGIT
ALS AJUNTAMENTS DE
MENYS DE 5.000
HABITANTS

L’Ajuntament X constitueix un
Organisme Autònom a l’inici
de l’exercici 20XX. El seu  fi-
nançament correspon majori-
tàriament a l’ajuntament,
mitjançant transferències
corrents,  de 10.000 EUR, i
transferències de capital,  de
20.000 EUR.

Al final de l’exercici s’han pro-
duït pagaments per part de
l’ajuntament i ingressos per
part de l’organisme autònom
que cal ajustar per determinar
els comptes consolidats.

AJUNTAMENT

Transferències
corrents

atorgades

10.000  EUR

ADOP  9.000

ADO  1.000

AJUNTAMENT

Transferències
de capital
atorgades

20.000  EUR

ADOP  17.000

ADO  3.000

ORGANISME
AUTÒNOM

Transferències
corrents
rebudes

10.000  EUR

RD-I  9.000

RD  1.000

ORGANISME
AUTÒNOM

Transferències
de capital

rebudes

20.000  EUR

RD-I  17.000

RD  3.000

S E G O N S  E L  M È T O D E  D ’ I N T E G R A C I Ó  G L O B A L

Fase d’homogeneïtzació
• Identificar:

- Els estats financers que formen els comptes que inte-
gren el Compte General. (art. 190.4 LRHL) i el seu
període de referència.

- Criteris de valoració.
- Criteris de classificació i codificació.
- Les operacions internes.

• Ajustaments:
- Valoratius.
- Temporals.
- Comptables.

Fase d’agregació i eliminació
• Suma d’elements de la mateixa naturalesa.

- Mètode d’integració global.
• Eliminacions:

- De partidas recíproques.
- De resultats per operacions internes.
- De despeses i ingressos per operacions internes.

Estats Consolidats
• A destacar:

- Balanç de Situació.
- Compte de Resultats.
- Execució del pressupost.
- Resultat pressupostari.
- Romanent de Tresoreria.
- Existències a la tresoreria.
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B A L A N Ç  D E  S I T U A C I Ó  A  F I N A L  D ’ E X E R C I C I ,  D E  L ’ A J U N T A M E N T  i  D E  L ’ O R G A N I S M E  A U T Ò N O M

ACTIU AJUNTAMENT ORGANISME AUTÒNOM
Immobilitzat material 1.000.000 163.000
Immobilitzat immaterial 300.000 0
Invers. en infr.i béns destinats a l’ús general 150.000 0
Immobilitzat financer 50.000 0
Total actiu fix 1.500.000 163.000
Deutors per drets reconeguts exerc. corrent 50.000 10.000
Deutors per drets reconeguts exerc. tancats 20.000 3.000
Deutors no pressupostaris 10.000 0
Caixa 7.000 33.000
Total actiu circulant 87.000 46.000
Total actiu 1.587.000 209.000

PASSIU AJUNTAMENT ORGANISME AUTÒNOM
Patrimoni 630.000 188.000
Resultats pendents d’aplicació 95.000 0
Subvenció de capital 730.500 21.000
Préstecs a llarg termini 90.000 0
Resultat de l’exercici 10.000 - 8.000
Totals capitals permanents 1.555.500 201.000
Creditors per obligacions rec. exerc. corrents 30.000 6.000
Creditors per obligacions rec. exerc. tancats 1.000 2.000
Altres creditors no pressupostaris 500 0
Total passiu circulant 31.500 8.000
Total passiu 1.587.000 209.000

R O M A N E N T  D E  T R E S O R E R I A  D E  L ’ A J U N T A M E N T  i  D E  L ’ O R G A N I S M E  A U T Ò N O M

 AJUNTAMENT ORGANISME AUTÒNOM
Deutors exercici corrent 50.000 10.000
Deutors exercici tancats 20.000 3.000
Deutors no pressupostaris 10.000 0
Creditors ex. Corrent 30.000 6.000
Creditors ex. Tancats 1.000 2.000
Creditors no pressupostaris 500 0
Existències de caixa a 31/12 7.000 33.000
Romanent de tresoreria (Nota1) 46.500 38.000

Nota1: Per facilitar l’operatòria no s’han considerat els deutors de dubtós cobrament ni el Romanent de tresoreria per a despeses amb finançament afectat.

Nota 2: Aquest import acumula els 10.000 EUR de transferències de l’Ajuntament a l’Organisme Autònom, entre d’altres.

Nota 3: Aquest import acumula els 20.000 EUR de transferències de capital de l’Ajuntament a l’Organisme Autònom, entre d’altres.

E S T A T  D ’ E X E C U C I Ó  D E L  P R E S S U P O S T  D E  L ’ A J U N T A M E N T

ESTAT DE DESPESES
Capítols Crèdits Modif. Crèdits Oblig. No Pagaments Oblig. Pagaments Ordres

Inicials Definitius Rec. compromès ordenats Pendents realitzats Pagament
Netes ordenar pendents

Cap. 1 90.000 0 90.000 90.000 0 90.000 0 90.0000 0
Cap. 2 98.000 0 98.000 95.000 3.000 71.000 24.000 71.000 0
Cap. 3 3.000 0 3.000 3.000 0 3.000 0 3.000 0
Cap. 4 15.000 (Nota 2) 0 15.000 14.000 1.000 9.000 5.000 9.000 0
Cap. 6 100.000 0 100.000 100.000 0 100.000 0 100.000 0
Cap. 7 25.000(Nota 3) 0 25.000 25.000 0 24.000 1.000 24.000 0
Cap. 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cap. 9 9.000 0 9.000 9.000 0 9.000 0 9.000 0
Total 340.000 0 340.000 336.000 4.000 330.000 30.000 330.000 0
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ESTAT D’INGRESSOS
Capítol Previsions Inicials Modif. Previsions Definitives Drets Rec. Nets Cobrament Drets pendents de cobrament
Cap. 1 120.000 0 120.000 119.000 100.000 19.000
Cap. 2 20.000 0 20.000 25.000 22.000 3.000
Cap. 3 80.000 0 80.000 80.000 72.000 8.000
Cap. 4 12.000 0 12.000 12.000 12.000 0
Cap. 5 8.000 0 8.000 8.500 9.000 0
Cap. 6 0 0 0 0 0 0
Cap. 7 10.000 0 10.000 10.000 10.000 0
Cap. 8 0 0 0 0 0 0
Cap. 9 90.000 0 90.000 90.000 90.000 0
Total 340.000 0 340.000 345.000 315.000 50.000

Nota 4: Aquest import acumula els 10.000 EUR de transferències corrents que l’Organisme Autònom obté de l’Ajuntament.

Nota 5: Aquest import acumula els 20.000 EUR de transferències de capital que l’Organisme Autònom obté de l’Ajuntament.

E S T A T  D ’ E X E C U C I Ó  D E L  P R E S S U P O S T  D E  L ’ O R G A N I S M E  A U T Ò N O M

ESTAT DE DESPESES
Capítols Crèdits Modif. Crèdits Oblig. No Pagaments Oblig. Pagaments Ordres

Inicials Definitius Rec. compromès ordenats Pendents realitzats Pagament
Netes ordenar pendents

Cap. 1 45.000 0 45.000 45.000 0 45.000 0 45.000 0
Cap. 2 17.000 0 17.000 15.000 2.000 9.000 6.000 9.000 0
Cap. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cap. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cap. 6 22.000 0 22.000 22.000 0 22.000 0 22.000 0
Cap. 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cap. 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cap. 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 84.000 0 84.000 82.000 2.000 76.000 6.000 76.000 0

ESTAT D’INGRESSOS
Capítol Previsions Inicials Modif. Previsions Definitives Drets Rec. Nets Cobrament Drets pendents de cobrament
Cap. 1 0 0 0 0 0 0
Cap. 2 0 0 0 0 0 0
Cap. 3 50.000 0 50.000 50.000 42.000 8.000
Cap. 4 12.000 (Nota 4) 0 12.000 12.000 10.000 2.000
Cap. 5 0 0 0 0 0 0
Cap. 6 0 0 0 0 0 0
Cap. 7 22.000 (Nota 5) 0 22.000 21.000 21.000 0
Cap. 8 0 0 0 0 0 0
Cap. 9 0 0 0 0 0 0
Total 84.000 0 84.000 83.000 73.000 10.000

Nota 6: Per facilitar càlculs no es consideren desviacions de finançament ni despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria.

R E S U L T A T  P R E S S U P O S T A R I  D E  L ’ A J U N T A M E N T  i  D E  L ’ O R G A N I S M E  A U T Ò N O M

AJUNTAMENT ORGAN. AUTÒNOM
Drets Reconeguts Nets  345.000  83.000
Obligacions Reconegudes Netes -336.000 - 82.000
Resultat pressupostari (Nota 6) 9.000 1.000
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C O M P T E  D E  R E S U L T A T S  D E  L ’ A J U N T A M E N T  i  O R G A N I S M E  A U T Ò N O M

COMPTE DE RESULTATS AJUNTAMENT ORGANISME AUTÒNOM
Resultat Corrent 10.000 - 8.000
Resultat Extraordinari 0 0
Resultat exercicis anteriors 0 0
Resultat de la cartera de valors 0 0
Resultat de l’exercici 10.000 - 8.000

E X I S T È N C I E S  A  L A  T R E S O R E R I A  D E  L ’ A J U N T A M E N T  I  O R G A N I S M E  A U T Ò N O M

AJUNTAMENT ORGANISME AUTÒNOM
Saldo inicial 5.800 0
+ Cobraments 341.200 113.500
- Pagaments -340.000 - 80.500
Existències finals 7.000 33.000

Nota 7: Com que l’organisme autònom s’ha constituït a l’exercici que som, no es contemplen els ajustaments referenciats als  deutors i creditors d’exercicis tancats.

R O M A N E N T  D E  T R E S O R E R I A  C O N S O L I D A T

 AJUNTAMENT ORG. AGREGACIÓ AJUST. A AJUST. A CONSOLIDAT
 AUT. L’AJUTAM L’ORG. AUT.

Deutors exercici corrent 50.000 10.000 60.000  - 4.000 56.000
Deutors exercici tancats 20.000 3.000 23.000   23.000
Deutors no pressupostaris 10.000 0 10.000   10.000
Creditors ex. Corrent 30.000 6.000 36.000 - 4.000  32.000
Creditors ex. Tancats 1.000 2.000 3.000   3.000
Creditors no pressupostaris 500 0 500   500
Existències de caixa a 31/12 7.000 33.000 40.000 + 26.000 - 26.000 40.000
Romanent de Tresoreria (Nota 7) 55.500 38.000 93.500   93.500

E S T A T  D ’ E X E C U C I Ó  D E L  P R E S S U P O S T  E N  T E R M E S  C O N S O L I D A T S

Aplicarem la consolidació, per més claredat i síntesi, únicament als capítols on cal fer els ajustaments.
Per la resta de capítols l’agregació dels corresponents imports coincidirà amb la consolidació ja que en aquest supòsit, no s’han considerat altres
possibles ajustaments.

E S T A T  D ’ E X E C U C I Ó  D E L  P R E S S U P O S T  D E  D E S P E S E S  D E  L ’ A J U N T A M E N T

CAPÍTOLS CRÈDITS MODIF. CRÈDITS OBLIG. NO PAGAMENTS OBLIG. PAGAMENTS ORDRES
INICIALS DEFINITIUS REC. COMPROMÈS ORDENATS PENDENTS REALITZATS PAGAMENT

NETES ORDENAR PENDENTS
Cap.4 15.000 0 15.000 14.000 1.000 9.000 5.000 9.000 0
Ajustament -10.000 -9.000 -9.000
Cap. 7 25.000 0 25.000 25.000 0 24.000 1.000 24.000 0
Ajustament -20.000 -17.000 -17.000
Consolidat 40.000 0 40.000 9.000 1.000 7.000 6.000 7.000 0

E S T A T  D ’ E X E C U C I Ó  D E L  P R E S S U P O S T  D ’ I N G R E S S O S  D E  L ’ O R G A N I S M E  A U T Ò N O M

CAPÍTOL PREVISIONS INICIALS MODIF. PREVIS IONS DEFINIT IVES DRETS REC.  NETS RECAPTACIÓ DRETS PENDENTS DE COBRAMENT
Cap.4 12.000 0 12.000 12.000 10.000 2.000
Ajustament -10.000 -9.000
Cap. 7 22.000 0 22.000 21.000 21.000 0
Ajustament -20.000 -17.000
Consolidat 34.000 0 34.000 3.000 5.000 2.000
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C O M P T E  D E  R E S U L T A T S  C O N S O L I D A T

Les despeses imputades al grup 6, relatives als pagaments de les transferències corrents (10.000 EUR) s’ajustaran  a la baixa respecte a
l’ajuntament, per la qual cosa el resultat de l’exercici  de l’ajuntament si és benefici s’incrementarà en 10.000 EUR i si és pèrdua es disminuarà
en 10.000 EUR.
Pel que fa a l’organisme autònom els ingressos imputats a comptes del grup 7 es disminuiran en 10.000 EUR a causa de l’ajustament, per tant,
el resultat de l’exercici es disminuirà  en 10.000 EUR si és benefici i s’incrementarà en 10.000 EUR si és pèrdua.
Tenir en compte que les tranferències de capital com s’imputen a comptes del grup 1, no afectaran al Compte de Resultats, quan sigui d’aplicació
el NPGCP totes les subvencions i transferències, siguin de la naturalesa que siguin, es registraran a comptes del grup 7.

COMPTE DE RESULTATS AJUNTAMENT ORGANISME AGREGACIÓ AJUSTAM. AJUSTAM. CONSOLIDACIÓ
AUTÒNOM AJUNTAMENT ORG. AUT.

Resultat Corrent 10.000 - 8.000 2.000 + 10.000 - 10.000 + 2.000
Resultat Extraordinari 0 0 0 0
Resultat exercicis anteriors 0 0 0 0
Resultat de la cartera de valors 0 0 0 0
Resultat de l’exercici +10.000  -8.000 2.000 +10.000 - 10.000  + 2.000

En el Compte de Resultats no afecten els pagamens i els ingressos que venen d’exercicis tancats, només de l’exercici corrent.

B A L A N Ç  D E  S I T U A C I Ó  C O N S O L I D A T

A l’igual que s’ha fet a l’estat del Romanent de Tresoreria, cal ajustar les existències de caixa a final d’exercici, els creditors pendents de pagament
de l’Ajuntament i els deutors pendents de cobrament de l’Organisme Autònom.
També caldrà ajustar el benefici o la pèrdua que es registra al Balanç de Situació de la mateixa forma que s’ha operat al Compte de Resultats, ja
que aquesta magnitud ha de coincidir en els dos estats.
Cal tenir present que els cobraments i pagaments, entre l’ajuntament i l’organisme autònom, que s’originen com a conseqüència d’exercicis
tancats no afectaran al resultat de l’exercici, amb la qual cosa, per aquest concepte no caldrà fer ajustaments, és a dir, si parlèssim d’exercicis
tancats no afectaria als pagaments de l’ajuntament cap a l’organisme autònom perquè la imputació al grup 6 es va fer l’exercici anterior al fer
l’ADO, i d’altra banda, els ingressos realitzats procedents d’exercicis tancats no afectarien a la consolidació de l’organisme autònom ja que els
comptes del grup 7 es van tocar al fer el RD l’exercici anterior.

ACTIU AJUNTAMENT ORGANISME AGREGACIÓ AJUSTAMENT AJUSTAMENT BALANÇ
AUTÒNOM DE L’AJUNT. ORG.AUTÒN. CONSOLIDAT

Immobilitzat material 1.000.000 163.000 1.163.000 1.163.000
Immobilitzat immaterial 300.000 0 300.000 300.000
Invers. en infr.i béns destinats
a l’ús general 150.000 0 150.000 150.000
Immobilitzat financer 50.000 0 50.000 50.000
Total actiu fix 1.500.000 163.000 1.563.000 1.563.000
Deutors per drets reconeguts
exerc. corrent 50.000 10.000 60.000 - 4.000 56.000
Deutors per drets reconeguts
exerc. tancats 20.000 3.000 23.000 23.000
Deutors no pressupostaris 10.000 0 10.000 10.000
Caixa 7.000 33.000 40.000 + 26.000 - 26.000 40.000
Total actiu circulant 87.000 46.000 133.000 133.000
Total actiu 1.587.000 209.000 1.796.000 1.796.000

PASSIU AJUNTAMENT ORGANISME AGREGACIÓ AJUSTAMENT AJUSTAMENT BALANÇ
AUTÒNOM DE L’AJUNT. ORG.AUTÒN. CONSOLIDAT

Patrimoni 630.000 188.000 818.000 818.000
Resultats pendents d’aplicació 95.000 0 95.000 95.000
Subvenció de capital 730.500 21.000 751.500 751.500
Préstecs a llarg termini 90.000 0 90.000 90.000
Resultat de l’exercici 10.000 - 8.000 2.000 + 10.000 - 10.000 2.000
Total cap. permanents 1.555.500 201.000 3.312.000 3.312.000
Creditors obligacions reconegudes
exercicis corrents 30.000 6.000 36.000 - 4.000 32.000
Creditors obligacions reconegudes
exercicis tancats 1.000 2.000 3.000 3.000
Altres creditors no pressupostaris 500 0 500 500
Total actiu circulant 31.500 8.000 39.500 39.500
Total passiu 1.587.000 209.000 1.796.000 1.796.000
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E X I S T È N C I E S  A  L A  T R E S O R E R I A  C O N S O L I D A D E S

Els ajustaments seran, per l’Ajuntament, en els pagaments totals restant 26.000 EUR ja que s’han fet  documents comptables ADOP per 9.000 EUR
i 17.000 EUR en concepte de transferències corrents i de capital respectivament, total 26.000 EUR.
Conseqüentment, a l’organisme autònom caldrà fer un ajustament als cobraments totals restant el mateix import.

EXISTÈNCIES AJUNTAMENT ORGAN. AGREGACIÓ AJUSTAMENT AJUSTAMENT CONSOLIDACIÓ
A LA TRESORERIA AUTÒNOM DE L’AJUNT. ORG. AUTÒN.
Saldo inicial 5.800 0 5.800 5.800
+ Cobraments 341.200 113.500 454.700 - 26.000 428.700
- Pagaments - 340.000 - 80.500 - 420.500 + 26.000 - 394.500
Existències finals 7.000 33.000 40.000 40.000

R E S U L T A T  P R E S S U P O S T A R I  C O N S O L I D A T

Per calcular el Resultat pressupostari consolidat, caldrà ajustar les obligacions reconegudes netes de l’ajuntament i els drets reconeguts nets de
l’organisme autònom eliminant totes les «O» i «RD»corresponents per operacions recíproques.
Tenir present que no afecten els pagaments i ingressos d’obligacions i drets d’exercicis tancats.

AJUNTAMENT ORGAN. AGREGACIÓ AJUSTAMENT AJUSTAMENT CONSOLIDACIÓ
AUTÒNOM DE L’AJUNT. ORG. AUTÒN.

Drets Reconeguts Nets 345.000 83.000 428.000 - 30.000 398.000
Obligacions Reconeg.
Netes 336.000 82.000 418.000 - 30.000 388.000
Resultat pressupostari
(Nota 8) 9.000 1.000 10.000 10.000

Tal i com s’ha fet referència, cal insistir en què poden intervenir també documents comptables «RD» i «O» que provinguin d’exercicis tancats, tot
i que al nostre exemple no s’han considerat i que també pot ser que figurin «RD» que siguin de l’ajuntament i en canvi, les «O» corresponents,
siguin de l’organisme autònom. En aquest cas, els ajustaments serien a l’inrevés.

Nota 8: Per facilitar càlculs no es consideren desviacions de finançament ni despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria.
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ASPECTES HISTÒRICS,
ASSOCIATIUS I CULTURALS

Si tenim present que la Banda
Primitiva de Llíria, considerada
la més antiga de l’Estat espa-
nyol, va ser fundada pel pare
franciscà Antoni Albarracín el
1819, ens adonem també de la
importància històrica i de l’ori-
gen reculat de moltes de les
bandes que han existit o enca-
ra existeixen a les comarques
de Tarragona. El seu nombre
total és del tot sorprenent. Al-
gunes tenen una trajectòria in-
interrompuda d’un segle i mig,
i fins i tot molts dels pobles més
petits han tingut, o avui tenen,
una banda de música.

I és que la música de banda va
ser un element de progrés que,
al llarg del segle XIX i bona part
del XX, va anar arraconant la
dolçaina i el tabal, instruments
que fins llavors, i des de molt

àmbit de CULTURA
L E S  B A N D E S  D E  M Ú S I C A  A  L E S  C O M A R Q U E S

D E  TA R R A G O N A

  M. Carme Queralt Tomás
Museu Comarcal del Montsià

LES BANDES DE MÚSICA, CONTRÀRIAMENT AL QUE DE VEGADES ES

PENSA, ESTAN FORTAMENT ARRELADES A LES COMARQUES DE

TARRAGONA DES DEL SEGLE XIX. TOTES REPRESENTEN UN FET

CULTURAL MOLT RELLEVANT, I EN CONJUNT CONSTITUEIXEN

UN DELS ELEMENTS DE CULTURA POPULAR AMB MÉS VALORS

SOCIALS I ETNOLÒGICS DE LES COMARQUES DE TARRAGONA.
VALORS ETNOLÒGICS, PERQUÈ L’ACTIVITAT DE MOLTES BANDES, LLIGADA

A LES MANIFESTACIONS POPULARS MÉS TRADICIONALS, HA

CONFORMAT —I ENCARA AVUI CONFORMA— UNA PART

IMPORTANT DEL SEU FONAMENT CULTURAL I MUSICAL, FINS AL

PUNT QUE, ENTRE ALTRES ASPECTES, LA MÚSICA QUE

INTERPRETEN, L’ACTUAL I MOLT ESPECIALMENT LA DE TIPUS

TRADICIONAL, HA DONAT PERSONALITAT PRÒPIA A LES FESTES

MAJORS I DE CARRER, ALS ROMIATGES I A LES PROCESSONS

D’UN GRAN NOMBRE DE POBLACIONS. LA MÚSICA DE BANDA

ÉS SINÒNIM DE FESTA I DE CELEBRACIÓ.
A MÉS A MÉS, LES BANDES DE MÚSICA CUSTODIEN UN PATRIMONI

POPULAR I MATERIAL, ÚNIC: INSTRUMENTS I UNIFORMES ANTICS;
PARTITURES ORIGINALS; BATUTES, FARISTOLS I ESTENDARDS

HISTÒRICS; CARTES, ACTES I DOCUMENTS ANTICS, FOTOGRAFIES

HISTÒRIQUES, PREMIS I CONDECORACIONS, ETC.

antic, havien posat el fons
musical a tota mena d’actes i
celebracions. Les bandes de
música municipals són relati-
vament poques, i les bandes
militars van existir només a la
plaça de Tarragona.

En gairebé dos segles, les ban-
des de música han anat lliga-
des a tota mena de societats
civils: polítiques, obreres, recre-
atives, culturals o musicals, se-
gons el moment històric en què
es va fundar cadascuna d’elles.
En els primers temps, l’educa-
ció musical i la instrucció que
impartien les bandes i les so-
cietats que les acollien, van
contribuir enormement a la
lluita contra l’analfabetisme,
l’alcoholisme i els abusos ge-
neralitzats, ajudant a la gent a
superar tot tipus de necessitats.
Això els va donar, a les ban-
des de música i a les seves en-

C ol·laboracions
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titats, una amplíssima base
popular, cosa que avui dia
continua sent una de les seves
principals característiques.

EL PUNT DE VISTA
MUSICAL

Des del punt de vista estric-
tament musical, no hi ha dub-
te que durant tota la seva
història les nostres bandes de
música han despertat el sen-
timent musical i artístic de la
gent de les comarques de
Tarragona, i també han for-
mat centenars de músics afi-
cionats, alguns dels quals
han arribat a convertir-se en
professionals de fama i pres-
tigi arreu d’Europa, en ban-
des de música, orquestres
simfòniques i formacions
musicals de cambra. També
són moltes les bandes de mú-
sica que han aconseguit una
gran rellevància i nivell mu-
sical dins i fora de les nostres
terres.

TRENTA-QUATRE BANDES
DE MÚSICA

Actualment existeixen en ac-
tiu un total de trenta-quatre
bandes de música, arreu de
les comarques de Tarragona,
si bé és evident que la major
part d’elles es concentren a
les comarques situades a les
Terres de l’Ebre.

Així, a la comarca del Montsià
trobem: la Banda Municipal

d’Alcanar; l’Agrupació Mu-
sical Canareva, d’Alcanar;
la Societat Musical La Lira
Ampostina, d’Amposta; la
Societat Musical La Unió
Filharmònica, d’Amposta;
la  Banda de Música Sant
Llorenç, de la Galera; l’Agru-
pació Musical de Godall; la
Unió Musical de Mas de
Barberans; la Societat Musi-
cal la Unió de Masdenverge;
l’Agrupació Musical Rapiten-
ca, de Sant Carles de la
Ràpita; la Societat Unió Mu-
sical L’Artística, de Sant Jaume
d’Enveja; la Unió Musical
Jaume Balmes, de Santa Bàr-
bara; l’Agrupació Musical Se-
nienca, de la Sénia i la Banda
de Música d’Ulldecona.

A la comarca del Baix Ebre:
l’Associació Musical Verge
dels Prats, de l’Aldea; l’Agru-
pació Musical Mestral, de
l’Ametlla de Mar; l’Agrupació
Musical Casal Camarlenc, de
Camarles; la Societat Musi-
cal Espiga d’Or, de Deltebre;
la Banda de Música Joventut
paülsenca, de Paüls; l’Agru-
pació Musical l’Emburgada,
del Perelló; la Banda de Mú-
sica de La Lira Roquetense,
de Roquetes; la Banda Mu-
nicipal de Tivenys; i la Banda
Municipal de Tortosa.

A la Ribera d’Ebre: l’Agru-
pació Musical d’Ascó; l’Es-
cola i Banda de Música de
Benissanet; la Banda de Mú-
sica La Ginesta, de Ginestar;

l’Escola i Banda de Música de
Miravet. A la Terra Alta: la
Banda Municipal de la Pobla
de Massaluca; la Banda La
Lira, de la Fatarella; i l’Agru-
pació Musical Vilalba dels
Arcs. Al Priorat: l’Associació
Musical Vila de Falset. A la
Conca de Barberà: la Banda
de Música Verge de la Serra
de Montblanc. Al Baix Camp
la Banda de Música del
Col·legi Pare Manyanet de
Reus, i la Banda de Música
de la Selva del Camp; i al
Tar ragonès :  la  Banda la
Unió Musical de Tarragona.

LA DESAPARICIÓ
D’ALGUNES BANDES

Les causes polítiques i les
modes socials també expli-
quen, però, la desaparició
històrica de moltes de les
nostres bandes de música. Els
fets del 1931 al 1939, per
exemple, van canviar el teixit
social i cultural, de manera
que arreu van desaparèixer
les associacions que inci-
dien en els aspectes sòcio-
culturals i d’ajuda mútua.
Espec ia lment  durant  la
Guerra Civil espanyola, l’ac-
tivitat de moltes bandes es
va veure truncada també per
la desaparició física dels
seus músics, i sobretot per-
què moltes entitats van ser
automàticament dissoltes.

En altres moments històrics,
les raons de la desaparició de

moltes bandes de música
van ser sobretot musicals.
Així, als anys vint i trenta del
segle XX, moltes bandes,
grans i petites, es van trans-
formar en orquestres de ball,
seguint les noves idees de
modernitat i els corrents mu-
sicals de moda, arr ibats
d’Amèrica i coneguts a través
de la ràdio, la premsa i el ci-
nema. La tradició bandística
es va perdre llavors en mol-
tes poblacions, i no es va re-
cuperar fins moltes dècades
després; de vegades es va
perdre per sempre.

LA FEDERACIÓ CATALANA
DE SOCIETATS MUSICALS

El 1982 es va fundar la Fe-
deració Catalana de Socie-
tats Musicals, a iniciativa
dels responsables de les vuit
bandes de música existents
l lavors  al  Baix Ebre i  e l
Montsià, que veien com la
llarga tradició bandística del
territori corria perill de per-
dre’s a causa del necessari
relleu generacional que ca-
lia fer en moltes entitats, des-
prés del llarg parèntesi que
havia obert la Guerra Civil
espanyola.

Aquestes vuit bandes funda-
dores van ser l’Agrupació
Musical Canareva, d’Alcanar;
la Societat Musical La Lira
Ampostina, d’Amposta; la So-
cietat Musical La Unió Filhar-
mònica, d’Amposta; la Societat
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Musical Espiga d’Or, de
Deltebre; l’Agrupació Musical
Rapitenca de Sant Carles de la
Ràpita; la Unió Musical L’Ar-
tística, de Sant Jaume d’Enve-
ja; l’Agrupació Musical
Senienca, de la Sénia i la Ban-
da de Música d’Ulldecona.

El principal objectiu de la Fe-
deració ha estat, des del seu
mateix inici, la formació mu-
sical de la gent jove, la qual
cosa s’ha traduït en la crea-
ció d’escoles de música
(apleguen avui 3.000 deixe-
bles) que garanteixen la con-
tinuïtat de les bandes. Moltes
bandes estan formades per
músics de diverses generacions,
amb la gran riquesa social,
cultural i musical que aques-
ta convivència intergenera-
cional representa. La riquesa
associativa és també molt
important, perquè poquíssi-
mes són municipals, i en to-
tal tenen el suport d’uns
7.000 socis.

Des del 1982 la Federació té
la seu a la comarca del
Montsià, concretament a Sant
Jaume d’Enveja, i la presideix
Joaquim Urquizú, músic du-
rant molts anys de La Unió
Filharmònica d’Amposta i de
la Unió Musical L’Artística de
Sant Jaume d’Enveja. Actual-
ment la integren trenta-sis
bandes de música: vint-i-qua-
tre de les Terres de l’Ebre, qua-
tre de la resta de les comar-

ques tarragonines i vuit de les
comarques barcelonines: la
Banda del Col·legi Pare Ma-
nyanet de Barcelona; la Ban-
da Simfònica Roquetes Nou
Barris, Barcelona; l’Agrupació
Musical de Cerdanyola del
Vallès; la Banda Amics de la
Música de Bellvitge, de
l’Hospitalet de Llobregat; la
Unió Musical del Bages, de
Manresa; la Banda de Música
Joves Músics, de Mollet del
Vallès; l’Associació Musical
del Prat, el Prat de Llobregat, i
l’Associació Musical Unió
Filharmònica, del Prat de
Llobregat.

A les comarques tarragonines
únicament no estan federa-
des: la Banda de Música de
la Selva del Camp; la Banda
de Música Joventut paülsen-
ca, de Paüls; la Banda Muni-
cipal de Tivenys; l’Agrupació
Musical d’Ascó; la Banda
Municipal de la Pobla de
Massaluca i la Banda La Lira,
de la Fatarella.

Una de les principals activi-
tats de la Federació, adreça-
des al públic en general, és
la Trobada de Bandes de Mú-
sica de Catalunya que anual-
ment organitza una de les
entitats federades. Se n’han
realitzat vint-i-una edicions, i
ha assolit arreu un gran pres-
tigi. Cada trobada uneix mú-
sica i festa, i reuneix el mateix
dia, en la mateixa població,

més de trenta bandes de mú-
sica catalanes: entre mil i dos
mil músics aficionats. En di-
verses ocasions el nombre de
músics ha sobrepassat el dels
habitants de la població que
els acollia.

Actualment, la Federació for-
ma part de la Confederació Es-
panyola de Societats Musicals,
que aglutina dotze federacions
de diferents comunitats autò-
nomes, i a través de la qual es
projecta a escala europea.
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àmbit JURÍDIC
PU B L I C A C I Ó  Í N T E G R A  D E L S  I N S T R U M E N T S  D E  P L A

  Eduardo Saavedra Maldonado
Magistrat jutge del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Tarragona

1. ANTECEDENTS
LEGISLATIUS

El text legal refós de les dispo-
sicions vigents a Catalunya
sobre matèria urbanística apro-
vat pel decret Legislatiu 1/
1990 en els articles 71 i 89,
establia que els instruments de
planejament municipal entren
en vigor una vegada publicat
l’acord de la seva aprovació
definitiva. Aquest precepte le-
gal recollia allò que es deter-
minava a la legislació
urbanística estatal.

Per altra banda, l’ art 70.2 de
la llei de Bases de règim local
no obliga als ajuntaments a
publicar el planejament apro-
vat definitivament per altres
administracions.

Tot això determinava que la
Generalitat i els ajuntaments
no publicaven de forma ínte-
gra les normes urbanístiques
dels instruments de planeja-
ment, perquè la legislació ur-
banística només obligava a
publicar l’ acord d’aprovació
dels plans.

Si més no, convé recordar que
els Plans urbanístics són nor-
mes generals, i que l’article 9.3
de la Constitució espanyola
«garanteix la publicitat de les
normes...»

2. JURISPRUDÈNCIA DEL
TRIBUNAL SUPREM

La Sala 3a del Tribunal Suprem,
després d’ algun pronuncia-
ment contradictori (compren-
sible si ens atenem a la
legislació esmentada adés) es-
tablí una jurisprudència clara
sobre la necessitat de la publi-
cació íntegra de les normes i
ordenances urbanístiques que
contenen els plans urbanístics.

Així tenim les primeres sentèn-
cies d’11-07-1991 (RJ 1991/
6107) i de 20-10-1991
(RJ1991/8375).

Aquesta jurisprudència a par-
tir de l’any 1997 ha estat reite-
radament confirmada pel
Tribunal Suprem. En els anys
1999, 2000 i 2001 les sentèn-
cies són nombroses i inequí-
voques.

Per exemple només cal esmen-
tar les sentències de 03-12-
2001 (RJ 2002/202), de
27-07-2001 (RJ 2001/6880) i
la de 10-10-2002 (La Llei
1245064/20).

Unes setmanes abans de la
redacció d’aquest comentari,
s’han publicat tres noves sen-
tències del Tribunal Suprem,
les tres són clares, inequívo-
ques i contundents.

STS 24-12-2002 (RJ 2003/777)

STS 01-02-2003 (RJ 2003/741)

STS 01-04-2003 (RJ 2003/2946)

La STS de 24-12-02, es refe-
reix a un municipi de la pro-
víncia de Tarragona, al qual el
Tribunal suprem li ha anul·lat
l’expropiació de l’ any 1994
d’una finca per a l’ampliació
del cementiri, prevista en el
planejament, precisament per
la manca de publicació del Pla
general d’ ordenació urbana.

Després d’un conjunt de més
de 40 sentències del Tribunal
Suprem en els darrers 7 anys,
hem de qualificar com a te-
merari sostenir una doctrina
diferent, sense que calgui do-
nar més arguments, ja que
aquesta jurisprudència es fo-
namenta en un precepte cons-
titucional.

3. JURISPRUDÈNCIA DE LA
SALA DEL CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTÍCIA DE CATALUNYA

Cal constatar que la Sala del
Contenciós administratiu del
nostre Tribunal superior de
justícia de Catalunya, en els
anys 1995-1999, va sostenir
la teoria contrària a l’exposa-
da adés. És a dir, la Sala soste-
nia que, per a la vigència i
eficàcia dels instruments de
planejament, només calia la
publicació de l’acord d’ apro-
vació del planejament, i no
calia la publicació íntegra de
la normativa urbanística que
contenen els Plans.

Així es feu en les sentències
de 27-03-1995,30-09-1996 i
26-05-1997.

Si més no, després de la reite-
rada jurisprudència del Tribu-
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nal Suprem, la Sala del Con-
tenciós administratiu del nos-
tre tribunal Superior, ha
modificat el seu criteri, pel cap
baix, en dues sentències, car
no podia ser d’altra manera.

Així en la recent Sentència de
31-03-2003 que afecta a un
ajuntament de la província de
Tarragona, la Secció 3a de la
Sala del Contenciós adminis-
tratiu ha anul·lat un acord que
va denegar l’exercici d’una ac-
tivitat, expressament prohibi-
da pel planejament municipal
vigent. El Tribunal afirma que
un planejament no publicat és
ineficaç, i en conseqüència no
es pot prohibir aquesta activi-
tat per raons urbanístiques.

4. LA NOVA LLEI 2/2002
D’URBANISME DE
CATALUNYA

L’article 100 de la Llei 2/2002
de 14 de març, d’ urbanisme
de Catalunya estableix que
els instruments de planeja-
ment urbanístic són execu-
tius a partir de la publicació
del seu acord d’aprovació i

de les normes urbanístiques
corresponents.

Queda clar doncs que la legis-
lació vigent a Catalunya, des del
21 de juny de 2002, obliga a
publicar íntegrament, no només
l’acord d’aprovació dels plans
urbanístics, sinó també llurs
normes urbanístiques. I ens
consta que la Generalitat, des
d’aquella data, així ho ve fent.

El problema subsisteix per a la
majoria dels municipis, el
planejament dels quals és ante-
rior al juny del 2002, i que no el
tenen publicat íntegrament.

Cal recordar a aquests ajunta-
ments que si no tenen publica-
des llurs normes urbanístiques
tant del planejament general,
com del derivat, es troben en
una situació de manca de nor-
mativa urbanística.

Aquesta situació que és greu a
totes totes, opinem que pot i
ha d’ésser corregida mitjançant
la publicació de les normes ur-
banístiques del planejament
aprovat.

5. CONSEQÜÈNCIES
PRÀCTIQUES DE LA
MANCA DE PUBLICACIÓ
ÍNTEGRA DEL
PLANEJAMENT MUNICIPAL

La conseqüència que se’n de-
riva de la manca de publica-
ció íntegra del planejament
municipal és evident: norma
no publicada, norma ineficaç,
perquè no està vigent. Plane-
jament no publicat, planeja-
ment ineficaç, com si no existís.

En conseqüència, fins que no
es publiquin íntegrament les
normes urbanístiques dels
plans, no correspon aprovar
actes de desenvolupament
d’aquests plans.

Per tant, qualsevol impugna-
ció d’un acte de desenvolupa-

CONCLUSIONS

És evident que la conclusió de tot això que s’ha exposat, només
pot ser una: els ajuntaments que no ho hagin fet, han de
procedir a la publicació íntegra de les normes urbanístiques
del seu planejament aprovat abans del 22 de juny de 2002.

Només així podran treballar amb seguretat jurídica i desenvolu-
par i gestionar l’urbanisme del seu municipi, que és una de les
seves competències, una molt important. Evitant-se així el greu
problema que suposa que els seus actes i acords de desenvolu-
pament i aplicació del planejament, presos de forma completa-
ment «legal» i de conformitat amb la seva normativa urbanística,
puguin ser declarats nuls de ple dret, exclusivament perquè aques-
ta normativa urbanística és ineficaç i no vigent per la seva
manca de publicació.

ment del planejament no pu-
blicat, obligarà als Jutjats i als
Tribunals de la jurisdicció del
Contenciós Administratiu, a
dictar sentència declarant nuls
de ple dret aquests actes.

La transcendència pràctica de
tot això és enorme i àmplia:
es poden anul·lar plans par-
cials, especials, unitats d’ac-
tuació, quotes d’urbanització,
llicències d’obres i d’activitat
(tant les denegades com les
concedides).

També cal afegir una altra cir-
cumstància que agreuja més el
problema: la posterior publica-
ció del planejament no convali-
da els actes de desenvolupament
anteriorment acordats, una ve-
gada impugnats.
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QUÈ ES LA LEGIONEL·LA?

Legionel·la és un gènere de
bacteris que inclou més de
40 espècies, d’entre totes cal
destacar la legionella pneu-
mophila que és la que causa
la malaltia en major freqüèn-
cia. De forma natural habita
ambients aquàtics (rius, llacs,
aigües termals i aqüífers sub-
terranis), però sempre en pe-
tites concentracions. Des
dels hàbitats aquàtics natu-
rals la legionel·la pot passar
als sistemes d’aigua creats i
manipulats  per  l ’home,
instal·lacions anomenades de
risc, on pot trobar les condi-
cions idònies per a multipli-
car-se fins a concentracions
peril loses quan passen a
l’ambient en forma d’aerosols.
Aquestes instal·lacions actuen
com a AMPLIFICADORES I
PROPAGADORES del bacteri.

Però, per a què es produeixi
l’entrada del patògen en l’ho-
me i esdevingui un risc per a
la salut, s’han de complir les
següents condicions:

1. Penetració de legionel·la en
el circuit d’aigua

Això és molt probable per la uti-
lització d’aigües naturals conta-
minades en petites quantitats.
L’eliminació completa de la con-

taminació biològica és excessi-
vament costosa, impracticable i
no sempre necessària. És per
això que la legionel·la pot en-
trar a les nostres instal·lacions a
través de la xarxa de subminis-
trament d’aigua, però a uns ni-
vells molt baixos.

2. Multiplicació del bacteri a
l’aigua

Cal que el bacteri es multipli-
qui a l’aigua fins a arribar a una
concentració mínima per a ser
infecciós. En les instal·lacions
de risc es poden donar les
condicions ideals per al crei-
xement dels microorganismes.
Normalment trobarem que l’ai-
gua està saturada d’oxigen, a
una temperatura entre 30 i 60
ºC i amb un pH entre 6 i 9. Tot
això assegura un entorn molt
apropiat per al desenvolupa-
ment microbià. L’estancament
de l’aigua i la presència de di-
pòsits o sediments, productes
de la corrosió o altres micro-
organismes afavoreixen també
aquest creixement.

3. Dispersió del bacteri a l’aire

L’aigua contaminada repre-
senta un risc quan es dispersa
a l’ambient en forma d’AERO-
SOLS (gotes microscòpiques
d’aigua en suspensió).

4. Exposició dels individus

El risc de contreure la malaltia
augmenta amb l’exposició.
Aquests aerosols quan són inha-
lats colonitzen les vies respiratò-
ries baixes i poden arribar a
produir una pneumònia.

Per tot això cal incidir en els
punts 2 (multiplicació del bac-
teri) i el 3 (dispersió del bacteri
en l’aire) per aconseguir PRE-
VENIR I CONTROLAR la
Legionel·la en les nostres
instal·lacions. Són aquests
punts la base de les últimes
normatives que s’han elaborat
tant a nivell estatal (Reial De-
cret 865/ 2003 de 4 de juliol)
com a nivell autonòmic (De-
cret 152/2002 de 28 de maig).

Normatives aquestes que inci-
deixen en el disseny i mante-
niment de les instal·lacions de
risc amb l’objectiu de reduir al
màxim la proliferació i disper-
sió de la Legionella.

Us presentem un extracte del
nou Reial Decret, al que hem
afegit diversos punts, com les
revisions periòdiques, que
provenen del Decret català
152/2002 de 28 de maig que
encara està vigent.

EXTRACTE DEL REIAL
DECRET 865/2003, DE 4 DE
JULIOL, PEL QUAL
S’ESTABLEIXEN ELS CRITERIS
HIGIENICOSANITARIS PER
A LA PREVENCIÓ I
CONTROL DE LA
LEGIONEL·LOSI

1. Àmbit

Les mesures contingudes en
aquest reial decret s’aplicaran
a les instal·lacions que utilitzin
aigua en el seu funcionament,
produeixin aerosols i es trobin
ubicades a l’interior o exterior
d’edificis d’ús col·lectiu i a
instal·lacions industrials o mit-
jans de transport que puguin
ser susceptibles de convertir-se
en focus per a la propagació
de la malaltia, durant el seu fun-
cionament, proves de servei o
manteniment.

• Són considerades ins-
tal·lacions amb major pro-
babilitat de proliferació i
dispersió de Legionella:

- Torres de refrigeració i con-
densadors evaporatius.
- Sistemes d’aigua calenta sa-
nitària amb acumulador i cir-
cuit de retorn.
- Sistemes d’aigua climatitza-
da amb agitació constant i re-

àmbit GENERAL
PR E V E N C I Ó  I  C O N T R O L  D E  L A  L E G I O N E L · L O S I .  UNA  N O VA  N O R M A

  Rosa Domènech
Responsable de Protecció de la Salut CRM-CHC
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circulació a través de rajos d’al-
ta velocitat o la injecció d’aire
(spas, jacuzzis, piscines...).
- Centrals humidificadores in-
dustrials.

• Son considerades ins-
tal·lacions amb menor pro-
babilitat de proliferació i
dispersió de Legionella:

- Sistemes d’ instal·lació inte-
rior d’aigua freda de consum
humà (canonades, dipòsits,
aljubs), cisternes o dipòsits
mòbils i aigua calenta sanità-
ria sense circuit de retorn.
- Equips de refredament evapo-
ratiu que pulveritzin aigua, no
inclosos a l’anterior apartat.
- Humificadors.
- Fonts ornamentals.
- Sistemes de reg per aspersió
en el medi urbà.
- Elements de refrigeració per
aerosolització, a l’ aire lliure.
- Altres aparells que acumulin
aigua i puguin produir aerosols.
- Són considerades instal·lacions
de risc en teràpia respiratòria.
- Equips de teràpia respiratòria.
- Respiradors.
- Nebulitzadors.
- Altres equips mèdics en con-
tacte amb les vies respiratòries.

2. Persona responsable

Els titulars de les instal·lacions
de risc són el responsables
del compliment del R.D. i de
realitzar els programes de
manteniment periòdic que
garanteixin el correcte fun-
cionament  de les  seves
instal·lacions així com el
control de la qualitat micro-
biològica i fisicoquímica de
l’aigua, per a què les seves
instal·lacions no representin

cap risc per a la salut públi-
ca. També és responsabilitat
dels titulars de les instal·lacions
de major probabilitat dema-
nar-ne la revisió periòdica per
una entitat o servei autoritzat.

* La contractació d’un servei
de manteniment no eximeix al
titular de la instal·lació, de la
seva responsabilitat.

3. Actuacions a realitzar en les
instal·lacions de major proba-
bilitat

3.1. Notificació del nombre i
característiques de les torres
de refrigeració i condensadors
evaporatius, mitjançant el mo-
del de fitxa tècnica:

• Instal·lacions existents,
abans de juliol 2001.

• En el termini d’un mes des
de l’inici de funcionament.

• En el termini d’un mes des
del cessament definitiu de
l’activitat.

• Després de modificacions
que afectin al sistema.

La posada en marxa de nous
equips requereix un informe
del Departament de Sanitat i
Seguretat Social.

3.2. Programa de manteni-
ment, neteja i desinfecció
basat en el sistema d’anàli-
si de perills i punts de con-
trol crític (APPCC), que ha
d’incloure:

• Plànol de la instal·lació on
quedin detallats els punts o
zones crítiques.

• Programa de manteniment
de la instal·lació amb els punts
de revisió, paràmetres a me-
surar i la seva periodicitat.

• Programa de neteja i desin-
fecció preventiva.

• Programa de tractament de
l’aigua.

3.3. Registre de les operacions
de manteniment, neteja i des-
infecció on hi constin:

• Les operacions de manteni-
ment, neteja i desinfecció, la
data de realització, el protocol
seguit, els productes utilitzats,
la dosi i el temps d’actuació.

• Data de realització de
qualsevol altra operació de
manteniment.

• Data de presa de mostres i re-
sultats de les anàlisis de l’aigua.

• Signatura del responsable
tècnic de les operacions rea-
litzades i del responsable de
la instal·lació.

• El registre de manteniment,
neteja i desinfecció estarà a
disposició dels responsables
dels serveis d’inspecció.

3.4. Verificar l’eficàcia dels pro-
grames mitjançant controls
analítics periòdics.

3.5. Demanar la revisió periòdi-
ca per una entitat autoritzada.

• Revisió per una empresa
o servei autoritzat, prèvia
sol·licitud del titular.

• La primera revisió periòdica
(Decret 152/2002).

- Torres de refrigeració i con-
densadors evaporatius abans
de juny de 2003.
- La resta d’ instal·lacions de
major probabilitat, abans de
juny de 2004.

• Les següents revisions periò-
diques.

- Torres de refrigeració i conden-
sadors evaporatius cada 2 anys.
- La resta d’ instal·lacions de
major probabilitat cada 4 anys.

3.6. Tenir actualitzat el registre
de manteniment.

4. Actuacions a realitzar en
les instal·lacions de menor
probabilitat.

S’elaboraran i aplicaran progra-
mes de manteniment higieni-
cosanitari adequats a les seves
característiques i inclouran:

• Esquema de funcionament
hidràulic.

• Revisió de tota la instal·lació
per assegurar el seu correcte
funcionament.

• Programa de manteniment
que inclourà neteja i si s’es-
cau, desinfecció.

• Registre d’operacions de man-
teniment, neteja i desinfecció.

5. Formació del personal que
realitzi tractaments.

El personal que realitzi tracta-
ments per a la prevenció de la
legionel·losi en les instal·lacions
objecte d’aquest R.D. ha de su-
perar els cursos de formació
corresponents.

Per a poder impartir la forma-
ció s’ha de sol·licitar l’homo-
logació dels cursos a l’Institut
d’Estudis de la Salut.

6. Empreses que realitzin
tractaments.

Hauran d’estar inscrites al Re-
gistre Oficial d’Establiments i
Serveis Plaguicides. El perso-
nal que realitzi els tractaments
ha d’ haver superat els cursos
de formació corresponents.
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