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INFORME ECONOMICOFINANCER 

 

A tenor del que es disposa en l'article 168.1.i) del Text Refós de la Llei Reguladora de les 

Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i en l'article 

18.1.i) del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del 

Títol VI de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en relació a l'expedient d'aprovació 

del Pressupost Municipal per a l'exercici 2017, emeto el següent  

 

INFORME 

 

PRIMER. Tal com recull la legislació vigent, aquest informe econòmic financer conté una 

exhaustiva anàlisi dels criteris utilitzats per a l'avaluació dels ingressos, l'anàlisi de les 

operacions de crèdit previstes, per al finançament d'inversions, i en definitiva, la suficiència 

dels crèdits per atendre el compliment de les obligacions exigibles i les despeses de 

funcionament dels serveis i com a conseqüència d'això l'efectiva anivellació del pressupost. 

 

SEGON. Avaluació dels Ingressos.  

 

Els ingressos d'aquest Ajuntament s'han calculat tenint com a base la Liquidació del 

Pressupost de 2016 deduïts de l'estat de tramitació d'ingressos segons ens mostra la 

comptabilitat. 

Després d'aquestes consideracions inicials s'analitza l'estructura econòmica dels ingressos 

del Pressupost d'aquest Ajuntament per a aquest exercici:  

 

QUADRE RESUM - CONSOLIDAT 

CAPÍTOL DENOMINACIÓ CAPÍTOL PREVISIÓ INGRESSOS 

1 Impostos Directes                               3.527.500,00 €  

2 Impostos Indirectes                                    45.000,00 €  

3 Taxes i Altres Ingressos                               1.251.375,01 €  

4 Transferències Corrents                               1.449.348,76 €  

5 Ingressos Patrimonials                                 100.800,00  €  

6 Alienació d'Inversions Reals                                                 -   €  

7 Transferències de Capital                                                 -   €  



 

 
Pressupost municipal 2017 

8 Actius Financers                                                 -   €  

9 Passius Financers                                                 -   €  

TOTAL INGRESSOS                               6.0374.023,77 €  
 

Ingressos per impostos directes, indirectes, taxes, preus públics i altres 

ingressos (capítols 1, 2 i 3) 

 

Els ingressos previstos en el Capítol 1, Impostos Directes de l'Estat d'Ingressos del 

Pressupost de 2017, s'ha calculat prenent com a referència la liquidació de drets 

corresponents a l’exercici anterior, així com les modificacions impositives. 

 

Els impostos directes comprenen l'Impost de Béns Immobles, l'Impost d'Activitats 

Econòmiques, l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica i l'Increment del Valor dels 

Terrenys de Naturalesa Urbana. Els ingressos que provenen d'aquests impostos directes 

ascendeixen a: 

— 2.782.500 euros per Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana 

i Rústica,  representant un 43,65 % del pressupost consolidat. 

— 370.000,00 euros per Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, 

representant un 5,80% del pressupost consolidat. 

— 240.000,00 euros per Impost sobre Increment de Valors de Terrenys de 

Naturalesa Urbana, representant un 3,77 % del pressupost consolidat. 

— 135.000,00 euros per Impost sobre Activitats econòmiques, representant 

un 2,12 % del pressupost consolidat. 

 

Els ingressos previstos en el Capítol 2, Impostos indirectes de l'Estat d'Ingressos del 

Pressupost de 2017, procedents de l'Impost de Construccions Instal·lacions i Obres en la 

seva major part, s'ha calculat prenent com a referència els ingressos per aquest concepte 

en exercicis anteriors i el nivell de desenvolupament urbanístic actual. Atesa la volatilitat 

que experimenta aquest impost, en aplicació del principi de prudència els ingressos 

s’estimen en 45.000,00 euros representant un 0,71 % del pressupost consolidat. 

 

Els ingressos previstos en el Capítol 3, Taxes, Preus Públics i altres Ingressos de 

l'Estat d'Ingressos del Pressupost de 2017, s'han calculat prenent com a referència els 

drets reconeguts en l'avanç de la liquidació del Pressupost Municipal de l'exercici anterior. 
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La principal modificació prové de la inclusió de contribucions especials al carrer Terrisser, 

per import  de 36.525,01 euros, que permetran el finançament de l’actuació. Amb caràcter 

previ a la licitació de l’obra, el ple de la corporació municipal haurà d’acordar la imposició 

i ordenació de les contribucions especials. L’import a satisfer pels beneficiaris correspondrà 

al cost real i efectiu de les obres, amb independència de la quantitat pressupostada. 

  

Ingressos per Transferències Corrents (Capítol 4) 

 

Per a l'exercici 2017 es consigna un import de 1.449.348.76 euros, la qual cosa suposa un 

increment del 4,48% respecte al Pressupost Municipal de l'exercici anterior, derivat de 

l’augment previst en la participació en tributs de l’Estat, motivat per l’increment de població 

experimentat en els darrers anys, juntament amb el fet que l’exercici 2016 va ser el darrer 

en el retorn de la liquidació definitiva corresponent a l’exercici 2009. No es preveu cap 

import positiu ni negatiu en concepte de liquidació definitiva de l’exercici 2015. Cal tenir 

present que qualsevol variació d’aquest ingrés, ni que sigui petita en termes qualitatius, 

representen importants desviacions des del punt de vista qualitatiu, per la qual cosa cal 

un seguiment exhaustiu de la seva evolució, especialment pel que a la regularització de la 

bestreta un cop s’aprovin els pressupost generals de l’Estat, com la liquidació definitiva de 

l’exercici 2015. 

 

Respecte a les subvencions corrents rebudes per l’ajuntament s’ha seguit un criteri de 

prudència i només s’han tingut en compte les subvencions que han experimentat una 

continuïtat en el temps i no s’apreciïn circumstàncies que posin en entredit la seva 

pervivència, així com aquelles que consti acord ferm de concessió.  

 

Respecte a la previsió en la participació en tributs de la Generalitat aquesta es fonamenta 

en la quantitat atorgada en l’exercici, corregida a la baixa. 

 

Ingressos Patrimonials (Capítol 5) 

 

Els ingressos patrimonials ascendeixen a 100.800,00 euros, amb un  decrement del 

5,17 % respecte a l'ingrés consignat al Pressupost de l'exercici anterior, en finalitzar les 

amortitzacions de les obres repercutides en el lloguer de pisos municipals representant un 

1,58 % del pressupost municipal. 
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Ingressos per Alienació d'Inversions reals (Capítol 6) 

 

Pel que fa a aquest capítol no es consigna quantitat alguna en el pressupost per a l’exercici 

2017. 

 

Ingressos per Transferències de Capital (Capítol 7) 

 

En el Capítol VII de Transferències de Capital del Pressupost d'Ingressos s'han de 

consignar les subvencions sol·licitades, les que es preveuen es concedeixin, o si escau 

concedides per les Entitats Públiques i Privades. No es contempla cap import. 

 

Ingressos per Actius financers (Capítol 8) 

 

No s’ha consignat cap import en concepte d’actius financers (ingressos provinents de 

bestretes de pagues a personal, devolució de préstecs atorgats per l’Ajuntament...). 

 

Ingressos per Operacions de Crèdit (Capítol 9) 

 

Tal i com s’analitza en l’informe elaborat a l’efecte, l’Ajuntament de Moià supera el rati del 

110% d’endeutament en relació als ingressos ordinaris. Això significa que l’Ajuntament no 

pot concertar cap nova operació de crèdit. Tanmateix tampoc figura cap previsió en el Pla 

de Sanejament aprovat per la corporació el passat 17 de març de 2015. 

 

Les inversions incloses en el present pressupost es troben finançades amb fons propis o 

ingressos afectats, tal i com es posa de manifest en l’oportú annex d’inversions que figura 

en l’expedient. 

 

TERCER. Avaluació de Despeses 

 
Les despeses d'aquest Ajuntament s'han calculat tenint com a base la Liquidació del 

Pressupost de 2016 deduïts de l'estat de tramitació de despeses segons ens mostra la 

comptabilitat. 
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Després d'aquestes consideracions inicials s'analitza l'estructura econòmica de les 

despeses del Pressupost d'aquest Ajuntament per a aquest exercici:  

 

QUADRE RESUM - CONSOLIDAT 

CAPÍTOL DENOMINACIÓ CAPÍTOL PREVISIÓ DESPESES 

1 Despeses de personal                              2.291.640,22 €  

2 Despeses en béns corrents i serveis                              2.020.635,00 €  

3 Despeses financeres                                 167.040,78 €  

4 Transferències corrents                                 178.990,50 €  

5 Fons de contingència i altres imprevists                                   49.439,43 €  

6 Inversions reals                                 252.943,79 €  

7 Transferències de capital                                                -   €  

8 Actius Financers                                   11.611,68 €  

9 Passius Financers                              1.401.722,37 €  

TOTAL DESPESES                               6.374.023,77   €  

 

Despeses de Personal (Capítol 1) 

 

Existeix correlació entre els crèdits del Capítol 1 de Despeses de Personal, inclosos al 

Pressupost i l'Annex de Personal d'aquesta Entitat Local per a aquest exercici econòmic.  

 

Les retribucions del personal al servei del sector públic no experimenten increment respecte 

a les vigents a 31 de desembre de l'exercici anterior. 

 

La despesa de personal en el pressupost global consolidat ascendeix a la quantitat de 

2.291.641,55 euros, representant un increment del 1,34% respecte al consignat al 

Pressupost de l'exercici anterior, motivat pels següents factors: 

- Increment de les retribucions corresponents als càrrecs electes respecte al pressupost 

anterior (10.770,57 euros). Correspon a acord plenari de l’exercici 2016, mantenint-se 

dins els límits fixats en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.  

- Implementació de canvis normatius, ajustant les retribucions a la nova situació dels 

treballadors: assoliment de triennis (3.209,78 euros), així com l’increment complement 

corresponent a un policia local un cop superat el curs selectiu, essent portador d’arma 

reglamentària (4.861,97 euros) 

-  Establiment d’un complement per la substitució de la secretaria (1.878,00 euros) 
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- Consignació d’un import de 6.675,00 euros per despeses relatives a la finalització de 

contractes provinents de diferents programes subvencionats. Atesa la continuïtat en el 

temps i tot seguit el principi de prudència s’ha estimat incloure-ho en el pressupost.  Cal 

incidir que aquest personal no és estructural. 

- Reorganització de l’àrea de serveis tècnics (16.749,33 euros). Tal i com es posa de 

manifest en la memòria d’alcaldia s’intenten corregir les deficiències organitzatives que 

experimentava l’àrea, amb contractes externs per la prestació de serveis,  havent-se creat 

les places d’arquitecte i enginyer municipal. Un cop avaluada la situació i, tenint en compte 

les necessitats del departament, ha calgut una reestructuració consistent en l’augment de 

dedicació de l’arquitecte municipal, així com la creació d’una plaça d’arquitecte tècnic –

amortitzant una plaça d’auxiliar administratiu-. L’objectiu d’aquests canvis són: 

a) Preservar que funcions amb exercici d’autoritat quedin reservades a funcionaris tal i com 

determina la llei. 

b) Creació d’una plaça de cap de brigada, suport a les tasques a realitzar per l’arquitecte 

municipal i coordinació administrativa de l’àrea –arquitecte tècnic-. 

c) Millora de l’eficiència en la gestió dels recursos municipals. 

 

Dins el capítol 5 corresponent al fons de contingència s’ha pressupostat l’import equivalent 

a l’increment del 1% del sou dels treballadors municipals, per si així ho establís la Llei de 

Pressupostos de l’Estat. 

 

Despeses Corrents en Béns i Serveis i Transferències Corrents (Capítols 2 i 4) 

 

Per l’anàlisi dels increments i variacions experimentats en aquests capítols es remet a la 

memòria d’alcaldia. Els increments fixats respecte a l’exercici precedent pot dificultar 

l’assoliment de l’objectiu de regla de despesa per a l’exercici 2017. L’anàlisi s’efectua en 

l’informe corresponent. En la mesura que la realitat pot ser diferent a les hipòtesis utilitzades 

caldrà un anàlisi exhaustiu de les variacions que es puguin produir, això com la possible 

implementació de mesures correctives. Cas de trencament de la regla de despesa, el Ple de 

la corporació estaria obligat a l’aprovació d’un pla econòmic-financer. 
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Despeses Financeres (Capítol 3) 

 

Les despeses financeres recollides en aquest Capítol es refereixen a les consignacions 

de pagaments d'interessos i despeses dels préstecs contractats per l'Entitat.  En concret 

són 167.040,78 euros, la qual cosa suposa un decrement  del 42,70% pel que fa al 

Pressupost Municipal anterior, conseqüència de la millora de les condicions financeres dels 

préstecs concertats per l’Ajuntament de Moià (actualment tots els préstecs estan situats a 

tipus inferiors al 1,40%) i de la reducció de l’endeutament duta a terme al llarg de l’exercici 

2016, superior als dos milions d’euros.  

Tanmateix, en l’estimació del pressupost s’ha consignat una quantitat davant possibles 

increments en els tipus d’interès. Malgrat no esperar-se a curt termini, sinó que 

segurament la puja dels tipus d’interès es produirà al llarg de l’exercici 2018 i especialment 

2019, el principi de prudència aconsella pressupostar-ho. Tenint en compte la informació 

actual, així com la previsió dels diferents organismes la quantitat pressupostada es 

qualifica d’adequada i suficient. 

 

Despeses per Fons de Contingència (Capítol 5) 

 

El Fons de contingència recull els crèdits per a l'atenció de necessitats imprevistes, 

inajornables i no discrecionals que sorgeixin al llarg de l'exercici, per les quals no existeixi 

crèdit pressupostari o el previst resulti insuficient. 

 

Es preveuen crèdits per import de 49.439,43 euros el 2017, essent el primer any que es 

pressuposta. D’aquest import 26.939,43 € corresponen a l’estimació de increment del 1% 

del sou dels treballadors de la corporació, si s’aprovés en la Llei de Pressupostos de l’Estat. 

Si bé es valora molt positivament la inclusió d’aquest capítol es recomana la seva ampliació 

a fi de reduir la incertesa i situar la corporació en millor situació davant circumstàncies 

imprevistes.  

 

Despeses per Operacions de Capital (Capítol 6) 

 

S'han consignat en l'Estat de Despeses del Pressupost de 2017 inversions reals per un 

import de 252.943,79 euros, finançades amb recursos afectats procedents de 
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contribucions especials (36.525,01 euros), i tota la resta amb recursos propis (216.418,78 

euros). 

Els crèdits pressupostaris per a Inversions Reals suposen el 3,97 % del total del Pressupost 

consolidat. 

 

Aquests crèdits experimenten un increment del 10,95 % respecte al Pressupost Municipal 

de l'exercici anterior. 

 

Per consultar el detall de les inversions es remet a la memòria d’alcaldia i a l’annex 

d’inversions on es detalla el finançament afectat de cadascuna de les actuacions previstes. 

 

Despeses per Transferències de Capital (Capítol 7) 

 

En relació amb les transferències de capital no s’ha consignat cap import. 

 

Despeses per Actius financers (Capítol 8) 

 

Els actius financers estan constituïts per bestretes de pagues al personal, amb la seva 

contrapartida en despeses; constitució de dipòsits i fiances que els siguin exigides a 

l'Entitat  local; préstecs concedits per l’ens, adquisició d'accions...  

Amb un import de 11.611,68 euros representa un 0,18 % del pressupost total consolidat.  

 

Despeses per Operacions de Crèdit (Capítol 9) 

 

Comprenen els passius financers les despeses per amortització de passius financers; 

devolució de dipòsits i fiances. 

 

Aquest capítol preveu crèdit per import de 1.401.722,37 euros, representa un 21,99% del 

total del pressupost consolidat i que suposaran un increment del 0,26% del crèdit del 

Pressupost Municipal de l'exercici anterior. Els imports consignats donen total compliment 

a les previsions aprovades en el Pla d’ajust aprovat en sessió plenària de 17 de març de 

2015. 
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QUART. Deute viu 

 

Per l’anàlisi d’aquesta magnitud es remet a l’informe específic elaborat amb aquest objecte. 

El nivell actual de la corporació supera el límit del 110% establert en la Disposició Addicional 

14ª del Reial decret-Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria 

pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic. Per la correcció del 

desequilibri, el ple de la corporació, en data 17 de març de 2015, aprovà un pla de 

sanejament. A data d’avui s’estan assolint els objectius fixats en el mateix, remetent-se a 

l’informe se seguiment elaborat per la intervenció municipal corresponent a l’exercici 2016. 

 

CINQUÈ. Anivellació Pressupostària.  

 

Tenint en compte l'exposat 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 

previstes i les despeses de funcionament d'aquest Ajuntament, així com, les operacions de 

crèdit previstes, es dedueix l'efectiva anivellació del pressupost conforme a l'establert en 

el paràgraf últim de l'apartat 4 de l'article 165 del Text Refós de la Llei Reguladora 

d'Hisendes Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i es presenta 

el Pressupost sense dèficit inicial. 

 

No obstant, s’adverteix expressament que, en funció del grau d’execució de la despesa 

podria no assolir-se el límit màxim fixat en la regla de despesa.  

 

Tanmateix, cal incidir en què és absolutament necessari un seguiment exhaustiu de 

l’evolució del pressupost i la correcció immediata de qualsevol desviació negativa que es 

produeixi, ja sigui per no assolir les previsions d’ingressos o incompliment de les 

consignacions que figuren en les diferents aplicacions pressupostàries de despesa.  

 

 

Lluís Solé Díez 

L'Interventor 

Moià, 16 de març de 2017 

 

Signat digitalment 
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