
Núm. Expedient:   Expedients de Secretaria 2021/108
Promogut per:       ALCALDIA
Referència:           PRESSUPOST EXERCICI 2022

INFORME ECONÒMIC I FINANCER

Normativa reguladora: article 168.1.e del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i article 
18.1.e del RD 500/90 

ANTECEDENTS

Cal tenir en compte el que disposen l’article 168.1.e del Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, i l’article 18.1.e del RD 500/90, en relació amb el pressupost d’aquesta 
corporació per a l’exercici 2022.

EQUILIBRI PRESSUPOSTARI

El pressupost total d’ingressos de l’Ajuntament és de 21.220.469,65€ i el pressupost 
total de despeses és de 21.220.469,65€ per tant, el Pressupost de la corporació està 
elaborat sense dèficit inicial.

L’estructura del pressupost està recollida a l’Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda 
EHA/3565/2008, de 3 de desembre, pel que s’aprova l’estructura dels pressupostos de 
les entitats locals, que ha estat modificada en part per la HAP/419/2014, de 14 de 
març.

ESTIMACIÓ DELS INGRESSOS; Bases utilitzades per a l’avaluació dels ingressos 
consignats en el pressupost.

Capítols I ( Impostos directes)

Es preveu un increment del 5,2%. L’increment es deu a l’augment del padró d’IBI, per 
altes noves, l’increment de l’1,5% de l’IBI derivat de l’augment del tipus impositiu. 
També s’ha ajustat la previsió de l’IVTM al padró de 2021. Per últim, pel que fa a les 
plusvàlues, s’ha previst un decrement del 30% però no sobre la previsió inicial sinó 
sobre els drets reconegut als darrers anys. 

Capítols II ( Impostos indirectes )

L’impost de construccions disminueix un 55,56% ja que l’any passat es va preveure un 
ingrés extraordinari provocat per la nova construcció d’una nau industrial en el polígon 
de Can Montcau..

Capítol III ( preus públics, taxes, quotes urbanístiques i contribucions especials )

Pel que fa al capítol 3, es contempla un augment del 7% provocat per ajustos al 
realment reconegut als darrers anys.  
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Capítol IV  ( Subvencions i transferències corrents )

En el capítol 4 (transferències corrents) es preveu un augment del 31,43%. Aquest es 
deu a l’augment en la participació de tributs de l’Estat (un 8%) i de les subvencions ja 
atorgades que, com a conseqüència de la situació de pandèmia no s’han pogut 
executar i han quedat traslladades a 2022.

Capítol V ( Ingressos patrimonials )

Els ingressos patrimonials es mantenen.

Capítol VI (Alienació inversions reals)

No es preveu cap venda de patrimoni.

Capítols VII  ( Subvencions i transferències de capital )

El capítol 7 augmenta un 21,29% al preveure l’aportació de les subvencions del 
Programa General d’Inversions de la Diputació de Barcelona que ja ens ha estat 
prefixat prèviament i la aportació de la Generalitat per ala construcció del centre 
educatiu 3-16 per a aquest 2022.  El detall està en l’annex d’inversions.

Capítol IX ( passius financers )

Per últim, s’ha previst demanar major import del que s’amortitza per tal de poder 
mantenir el nivell d’inversions, atenent a que el nivell d’endeutament és molt baix. Per 
l’any 2020 i 2021 s’han suspès les regles fiscals que limitaven l’endeutament i 
l’augment de la despesa.

Tot això sense perjudici que, com a conseqüència de la liquidació del pressupost 2021 
es procedeixi o bé a la amortització avançada d’un préstec o bé a la substitució de part 
de l’import que es preveu demanar, tal i com s’ha fet a 2021, en que la previsió de 
préstec inicial era molt similar a la prevista per a 2022, però no només no s’ha 
augmentat l’endeutament, sinó que s’ha reduït.

ESTIMACIÓ DE DESPESES; SUFICIÈNCIA DE CRÈDITS; pressupostats de 
despeses, per atendre les obligacions de la corporació:

Per a considerar la consignació de les despeses s’ha tingut en compte l’estat 
d’execució de despeses del darrer exercici liquidat i l’avanç de liquidació de l’exercici 
2021, dotant en més o en menys segons les necessitats detectades per el normal 
funcionament del servei i per  raó de les obligacions exigibles, crèdits, convenis, 
contractes i inversions compromeses.

No obstant cal posar de manifest  per a l’exercici 2022 els següents aspectes:

Capítol I ( despeses de personal )

Quant al capítol 1, es produeix un augment del 8,10% respecte als crèdits inicials i un 
4,1% respecte als definitius.  Es preveu un increment del 2,5% derivat de la LPGE. Per 
altra banda, també es preveu l’increment derivat de l’aplicació de la RLT i la creació de 
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noves places de policia (3  agents i 2 caporals) i un arquitecte/a municipal. El detall es 
pot comprovar a l’annex de personal.

Capítol II ( despeses en bens i serveis corrents )

El capítol 2 augmenta un 5,6% respecte als crèdits definitius. Hi ha hagut ajustos a 
l’alça a gairebé totes les partides, però les més destacables s’han produït en cultura, 
en el servei de bus, que s’ha corregit l’error del pressupost 2017, en manteniment 
d’estris i eines de la brigada, ja que es preveu mantenir el nivell d’activitat de 2021 i en 
manteniment de zones verdes, ja que es preveu dur a terme un nou projecte de gestió 
de les zones verdes.

Capítol III ( despeses financeres ) i Capítol IX ( passius financers )

Pel que fa als interessos i despeses financeres, aquestes últimes es redueixen donat 
que s’ha continuat amb l’amortització dels préstecs anticipadament i sobretot d’aquells 
amb un tipus d’interès més elevat.

Quant a l’amortització, s’ha pressupostat l’amortització que correspon a 2022 , que 
augmenta en 150.000€ respecte a la de 2021, derivat de la nova operació ja 
formalitzada.

En funció de la liquidació 2021 es preveu la possibilitat de continuar amortitzar 
anticipadament els préstecs actuals. 
  
Capítol IV ( subvencions i transferències corrents ) 

Les transferències corrents augmenten un 6,73% respecte al pressupost inicial de 
2021, però disminueix en un 19,2% respecte al pressupost inicial. Es mantenen en 
termes similars al pressupost anterior, amb l’augment de la previsió de l’aportació a la 
Mancomunitat de la Vall del Tenes.

Capítol VI ( Inversions reals )

Les inversions s’augmenten respecte al pressupost inicial de 2021 un 18,57%  per tal 
de poder dotar de les inversions necessàries del municipi.  La suspensió de les regles 
fiscals permet el seu finançament amb endeutament i subvencions.

A més, s’ha de tenir en compte que moltes de les inversions dotades al darrer 
trimestre de 2021 seran executades durant el 2022.

Capítol VII ( transferències de capital )

Pel que fa al capítol 7, disminueix en un 57,68%, ja que a 2021 es van pressupostar 
una important dotació per obres que realitzarà la Diputació de Barcelona i que ja estan 
executades.

Capítol VIII (Actius financers)

No està previst destinar cap partida pressupostària.
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ANIVELLAMENT PRESSUPOSTARI

Ajuntament Empresa Municipal d’obres
Ingressos 21.220.469,65 67.900,00
Despeses 21.220.469,65 30.436,68

ANIVELLAT SUPERÀVIT

ENDEUTAMENT; bases considerades per al càlcul de les operacions de crèdit 
previstes en el pressupost.

RATIOS D'ENDEUTAMENT

Deute bancari viu previst 01/01/2022     4.312.851,67
Amortitzacions pressupostades a 2022     -800.000,00
Nous préstecs 2022       2.434.800,00
Amortització pòlissa tresoreria 0,00
Deute i avals previst 31/12/2022  5.947.651,67
Amortitzacions del període    446.530,85 
Interessos del període 4.055,37       
Ingressos corrents Pressupost 2022  17.441.750,73 
Ràtio deute viu 31/12/2022 s/ ingrés corrent ppto 2022 (110% ) 34,10%

ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA 

Capítols I a VII d'ingressos           + 18.785.669,65 
Capítols I a VII de Despeses          - 20.416.557,56  
Ajustos +1.856.271,68
Capacitat financera normes SEC + 225.383,77  

D’acord amb la normativa del Sistema europeu de Comptes (SEC) es posa de 
manifest suficiència financera entre l’adquisició d’actius i passius

CONCLUSIONS

El pressupost general aprovat s’ajusta al que preveuen l’article 162 i següents del 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals i l’article 18 del RD 500/1990. 

Antonio J. Hierro Medina
L’interventor 
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