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INFORME ECONÒMIC-FINANCER
M. Alba Pijuan Vallverdú, d’acord amb el que disposa l’article 168.1 g) 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 Reial Decret
500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desplega el Títol IV de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, amb relació a l’expedient d’aprovació del pressupost de
l’exercici 2021, emeto el següent
INFORME
PRIMER. Avaluació dels ingressos
INGRESSOS PER IMPOSTOS DIRECTES, INDIRECTES, TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES
INGRESSOS (CAPÍTOLS 1, 2 I 3)
Els ingressos previstos en els capítols 1 i 2, Impostos directes i indirectes de l’Estat
d’Ingressos del Pressupost de 2021, s’ha calculat prenent com a referència els
padrons cadastrals corresponents a l’exercici 2020 i 2021.
Pel que fa a l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa
Urbana, es pressuposten 385.000 euros. Aquest Ajuntament havia deixat de
liquidar des de la publicació de la sentència TC 59/2017, d’11 de maig, del
Tribunal Constitucional, que va declarar inconstitucionals i nuls en la mesura
que sotmeten a tributació situacions d’inexistència d’increments de valor, els
apartats 1 i 2.a) de l’article 107 i l’apartat 4 de l’article 110 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. A partir de la sentència número 1.163/2018
del Tribunal Suprem, Sala del Contenciós Administratiu. Secció segona, de data
9 de juliol de 2018, el departament de gestió tributària ha iniciat novament les
tasques de liquidació de l’impost, a partir del gener del 2020 s’ha contractat
una persona per tal de poder assolir els objectius fixats. La xifra de DRN en
aquest concepte a 31 de desembre de 2020 és de 342.555,12 €.

INGRESSOS PER TRANSFERÈNCIES CORRENTS (CAPÍTOL 4)
Les previsions inicials del Capítol 4 s’han calculat a partir de les quantitats
lliurades en exercicis anteriors. Aquest capítol inclou transferències corrents i
subvencions corrents. Pel que fa a aquestes últimes, caldrà dur a terme un
seguiment de l’execució pressupostària, condicionant l’execució del
pressupost de despeses a l’obtenció d’aquests fons finalistes.
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Els ingressos previstos en el Capítol 3, Taxes, Preus Públics i altres Ingressos de
l’Estat d’Ingressos del Pressupost 2021, s’han calculat, en gran manera, prenent
com a referència els drets reconeguts en l’avanç de la liquidació del
Pressupost Municipal de l’exercici 2020.
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INGRESSOS PATRIMONIALS (CAPÍTOL 5)
En aquest capítol recull els ingressos de naturalesa no tributària, procedents del
patrimoni de la Corporació, i d’activitats realitzades en règim de dret privat.
INGRESSOS PER ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS (CAPÍTOL 6)
Aquest capítol preveu els ingressos de capital derivats de l’alienació
d’inversions reals. L’annex d’inversions del pressupost recull les inversions
afectades a la venda de terrenys per import 65.000 euros.
INGRESSOS PER TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL (CAPÍTOL 7)
Recull els ingressos de naturalesa no tributària, destinats al finançament de les
operacions de capital detallades en l’Annex d’Inversions.
INGRESSOS PER OPERACIONS DE CRÈDIT (CAPÍTOL 9)

Maria Alba Pijuan Vallverdú

Signatura 1 de 1

24/02/2021 Alcaldessa

Es preveu la formalització d’operacions de crèdit a llarg termini per import de
518.755,87 €, segons el següent detall:
Prog.

Econ.

Descripció

CREDIT
INICIAL

Generalitat

Crèdit a
ll/t

193.600,00

Diputació
de Lleida i
IEI
126.660,13

16300

6230016

33301

6320031

34000

6330002

Màquina
escombradora
Projecte
recepció
Trepat
Caldera camp
de futbol

0,00

66.939,87

460.000,00

0,00

68.184,00

391.816,00

60.000,00

0,00

0,00

60.000,00

Cal comentar que l’actuació del Projecte de Cal Trepat compta amb una
subvenció per l’anualitat 2024 del Pla únic i Obres de Serveis de Catalunya per
import de 250.000 €. El fet de no disposar de la subvenció del PUOSC fins a
l’anualitat 2024 comporta la necessitat de formalitzar una operació de préstec
per tal de disposar en l’anualitat 2021 del finançament necessari per poder
executat l’obra. Un cop es rebi la subvenció del PUOSC s’amortitzarà
anticipadament aquesta operació de crèdit.
SEGON. Avaluació de despeses

1.

DESPESES DE PERSONAL (CAPÍTOL 1)
Hi ha correlació entre els crèdits del Capítol 1 de Despeses de Personal,
inclosos en el Pressupost i l’Annex de Personal d’aquesta Entitat Local per a
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aquest exercici econòmic.
Pel que fa a la contractació de personal i a les seves remuneracions caldrà tenir
en compte el que estableix la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos
Generals de l’Estat per l’any 2021. S’ha previst en aquest pressupost un
increment de capítol 1 del 0,9% d’acord amb el que estableix l’article 18.Dos
d’aquesta Llei.
DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS I TRANSFERÈNCIES CORRENT (CAPÍTOLS 2 I
4)
El total dels crèdits pressupostaris consignats per operacions corrents es
consideren suficients per atendre les obligacions exigibles a la Corporació, i les
despeses derivades del funcionament dels serveis existents actualment en
aquest Ajuntament, segons s’indica en la Memòria d’aquesta Alcaldia,
explicativa d’aquest document pressupostari.
DESPESES FINANCERES (CAPÍTOL 3)
El capítol 3 del pressupost inclou el següent detall:

Prog.

progr

Econ.

Descripció

01100

Interessos

3100001

01100

Interessos

3100002

01100

Interessos

3103701

Interessos
préstec
refinançament Caixabank 2019
Interessos
préstec
50.000
elements
de
transport
Caixabank 2019
Interessos préstec FFPP agrupat
Exp. 2019/5730
Interessos
préstec
272.000
piscina coberta Caixabank
2020
Interessos pòlissa de crèdit

01100

Interessos

3105101

BBVA Refinançament

01100

Interessos

3105801

Banc Santander 2007

01100

Interessos

3105901

Caja Madrid 2008

01100

Interessos

3106201

Caja Madrid 2009

01100

Interessos

3110001

Despeses Formalització

32304

Llar
d'Infants La
Pau
Llar
d'Infants El

3590001

Altres despeses financeres

01100

Interessos

3100003

01100

Interessos

3100004

Import despeses
2021

5.000,00
50,00

30.000,00
500,00

2.000,00
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13.500,00
50,00
5.600,00
6.500,00
2.000,00

32305

1.000,00
3590001

Altres despeses financeres
1.000,00
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Niu
32600
93100

93100

Escola de
Música
Política
econòmica
i fiscal
Política
econòmica
i fiscal

3590001

Altres despeses financeres

3520001

Interessos Demora

1.500,00
3.000,00
3590001

Altres despeses financeres
13.000,00

84.700,00

FONS DE CONTINGÈNCIA I IMPREVISTOS (CAPÍTOL 5)
Aquest capítol recull la dotació al Fons de Contingència, per a l’execució de
necessitats imprevistes, que no es puguin ajornar i no discrecionals, per a les
quals no existeixi crèdit pressupostari, o bé aquest resulti insuficient.
D’acord amb l’article 18.4 del Reial Decret Llei 8/2013, de 28 de juny, de
mesures urgents contra la morositat de les administracions públiques i de suport
a entitats locals amb problemes financers, les entitats locals que disposin d’un
Pla d’Ajust, han de dotar el seu pressupost amb un fons de contingència, amb
una dotació mínima del 0,5% de l’import de les despeses no financeres, i així
s’ha de fer constar en el Pla d’Ajust.
La dotació del fons de contingència de l’Ajuntament és de 81.458,95 euros,
recollits a l’aplicació 929/500 del pressupost 2021.
DESPESES PER OPERACIONS DE CAPITAL (CAPÍTOL 6)
El detall de les despeses per operacions de capital és el contingut en l’Annex
d’Inversions que s’adjunta a l’expedient.
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Segons la memòria de l’Alcaldia es pressuposten per l'exercici 2021 un total
d’1.736.868,80 € corresponents al capítol 6, import inferior en un 9,42% al de
l’exercici 2020 que es situava en 1.917.578,60 €, més concordant amb la
capacitat real d’inversió de què disposa avui dia l’Ajuntament.
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL (CAPÍTOL 7)
El capítol 7 del pressupost de despeses inclou les aportacions de la Corporació
per tal de finançar operacions de capital. El total d’aquest capítol és de
83.551,46 euros, i s’inclouen entre altres, les següents aplicacions:

Programa

Econòmica

Descripció

Crèdits inicials

33600

7610025

FEDER Camí de Sant
Jaume - Xarxa pel

24.395,82
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patrimoni
33600

7610026

FEDER paisatges de
Ponent

16.155,64

TERCER. Estalvi brut i Estalvi Net
Aquest càlcul es duu a terme solament a efectes estimatius, i pretén
determinar quin estalvi net resultaria del projecte de pressupost que es pretén
aprovar. En aquest sentit, es tenen en compte els drets reconeguts nets (DRN)
que es deriven d’aquest pressupost (capítols 1 a 5), i les obligacions
reconegudes netes (ORN) que es deriven d’aquest pressupost (capítols 1,2 i 4).
De la seva diferència se’n dedueix l’anualitat tòrica de l’amortització. Es duen
a terme dos càlculs, el primer tenint en compte únicament les operacions
formalitzades a la data d’emissió d’aquest informe, i el segon tenint en compte
les operacions de crèdit a llarg termini previstes en el capítol 9 del pressupost
d’ingressos:
Anualitat Teòrica calculada a partir de les operacions formalitzades:
INGRESSOS CORRENTS (1A 5)

16.368.347,20 €

DESPESES CORRENTS (1, 2, 4)

13.999.878,99 €

ESTALVI BRUT

2.368.468,21 €

A TEÒRICA (31.12.2021)

1.778.190,28 €

ESTALVI NET

590.277,93 €

Anualitat Teòrica calculada a partir de les operacions formalitzades i de les
operacions previstes:
INGRESSOS CORRENTS (1A 5)

16.368.347,20 €

DESPESES CORRENTS (1, 2, 4)

13.999.878,99 €

ESTALVI BRUT

2.368.468,21 €

A TEÒRICA (31.12.2021)

1.842.786,31 €
525.681,90 €

Tanmateix, cal tenir en compte que el càlcul de l’estalvi net s’ha de dur a
terme en els termes de l’article 53 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. En aquest
sentit, el seu càlcul es durà a terme en el marc de l’expedient de liquidació de
l’exercici 2020, prenent les dades que es dedueixin de la liquidació.
En el moment en què l’ajuntament decideixin tramitar l’expedient per tal de
formalitzar una nova operació de crèdit a llarg termini caldrà dur a terme el
càlcul de l’estalvi net calculant l’anualitat teòrica de l’amortització incloent la
nova operació projectada.
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ESTALVI NET
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QUART. Compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera.
La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera estableix entre els seus objectius garantir l'estabilitat pressupostària i
sostenibilitat
financera
de
totes
les
Administracions
Públiques.
Per això l'aprovació i la liquidació dels Pressupostos de les Entitats Locals han
de realitzar-se sota el compliment de les trucades tres regles fiscals: l'estabilitat
pressupostària, la regla de la despesa i el deute públic.
No obstant això, amb l'objectiu de dotar a les Entitats Locals de fonts de
recursos suficients per fer front a la pandèmia i seguint les recomanacions de la
Comissió Europea que va aplicar la clàusula general de salvaguarda del Pacte
d'Estabilitat i Creixement en 2020 i que prorrogarà en 2021, el Consell de
Ministres en data 6 d'octubre de 2020 va aprovar la suspensió de les tres regles
fiscals.
Per a això, tal com disposa l'article 135.4 de la Constitució Espanyola i l'article
11.3 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera, va sol·licitar en aquest acord, que el Congrés apreciés
per majoria absoluta, si Espanya es troba en situació d'emergència que
permeti adoptar aquesta mesura excepcional.
El passat 20 d'octubre de 2020, el Ple del Congrés dels Diputats va aprovar per
majoria absoluta l'acord del Consell de Ministres de 6 d'octubre de 2020 pel
qual se sol·licita del Congrés dels Diputats l'apreciació de què Espanya està
sofrint una pandèmia, la qual cosa suposa una situació d'emergència
extraordinària, amb la finalitat d'aplicar la previsió constitucional que permet
en aquests casos superar límits de dèficit estructural i de volum de deute
públic.
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Amb l'apreciació adoptada per la majoria absoluta del Congrés i amb
efectivitat des d'aquest dia en què es va prendre l'acord, queden suspesos
durant l'exercici 2020 i 2021 els objectius d'estabilitat i deute, així com la regla
de despesa. D'aquesta manera, Espanya deixa en suspens el camí de
consolidació fiscal aprovada abans de la crisi sanitària de la Covid-19.
En qualsevol cas, la suspensió de les regles fiscals no implica la suspensió de
l'aplicació de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera, del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març ni de la resta
de la normativa d’hisendes locals, totes continuen en vigor.
Igualment, no suposa la desaparició de la responsabilitat fiscal, ja que el
Govern ha fixat una taxa de dèficit de referència per a les Corporacions Locals
en l'exercici 2021 del 0,1% del PIB que servirà de guia per a l'activitat municipal.
Així, la suspensió de les regles fiscals, no suposa que desaparegui la
responsabilitat fiscal de cadascuna de les administracions públiques a la qual
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es refereix l'article 8 de la referida Llei Orgànica 2/2012, com tampoc el principi
de prudència a l'hora d'executar els seus pressupostos.
D’acord amb l’informe d’intervenció que consta a l’expedient, el Pressupost
de l’anualitat 2021, en termes consolidats, compleix els objectius d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, i se’n dedueix un superàvit pressupostari
de 1.657.863,98 €.
La ràtio legal de deute viu prevista a 31 de desembre de 2021, tenint en
compte els préstecs formalitzats fins a la data d’emissió d’aquest informe, és
com segueix:
DRN LIQ 2019 consolidat

16.411.692,73 €

Deute Viu ll/t 31/12/2021
Deute viu c/t previst
31/12/2020

5.391.694,86 €
1.000.000,00 €
6.391.694,86 €

Rati Legal deute viu
31/12/2020

38,95%

Si tenim en compte els nous préstecs previstos en el projecte de pressupost de
l’exercici 2021, la ràtio legal de deute viu prevista a 31 de desembre de 2021 se
situaria en:
DRN LIQ 2019 consolidat

16.411.692,73 €

Deute Viu ll/t 31/12/2021
Deute viu c/t previst
31/12/2020

5.910.450,73 €
1.000.000,00 €
6.910.450,73 €

Rati Legal deute viu
31/12/2020

42,11%
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CINQUÈ. Anivellament Pressupostari
Atès l’anterior i una vegada exposades les bases utilitzades per a l’avaluació
dels ingressos i la suficiència dels crèdits per atendre el compliment de les
obligacions previsibles, es dedueix l’anivellament efectiu del pressupost
d’acord amb el que estableix l’últim paràgraf de l’apartat 4 de l’article 165 del
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i es presenta el Pressupost sense dèficit
inicial.
SISÈ. Conclusions:
El pressupost general 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 tot i que les regles fiscals estan suspeses per
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les anualitats 2020 i 2021, s’ha comprovat que compleix amb l’objectiu
d’estabilitat pressupostària i deute públic de conformitat a la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. El
càlcul del compliment de la regla de la despesa es durà a terme en el
moment de la liquidació de l’exercici 2021.

2.
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L’Alcaldessa
M. Alba Pijuan Vallverdú
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