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 Ingressos consolidats per capítols 

 Drets reconeguts nets 

1.  Impostos directes 19.163.704,01 8.190.334,66 6.048.533,43 2.951.980,81 2.576.426,69 2.344.850,85 2.008.962,02 4.300.570,82 4.065.908,01

2.  Impostos indirectes 345.215,30 75.281,26 229.822,80 104.252,36 58.519,88 37.245,00 139.950,62 55.315,28 199.615,69

 3. Taxes, preus públics i altres ingressos 11.173.281,23 3.337.859,42 3.465.329,59 2.298.518,00 2.489.554,24 2.229.407,63 811.956,00 2.423.089,55 1.603.602,07

 4. Transferències corrents 15.015.195,91 7.937.164,86 3.795.252,16 2.118.589,89 2.534.218,60 1.699.954,01 1.771.355,18 2.952.560,83 2.940.171,20

5.  Ingressos patrimonials 248.487,92 74.715,76 82.415,20 33.882,92 540.883,37 40.675,23 72.598,61 276.499,69 126.121,42

 6. Alienació d’inversions reals 1.227.866,57 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.458,58

 7. Transferències de capital 201.349,06 461.346,67 440.080,23 71.116,99 180.349,64 0,00 25.030,00 34.893,32 237.035,08

 8. Actius financers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.128,82

 9. Passius financers 167.500,00 0,00 175.000,00 61.681,49 0,00 94.290,07 0,00 0,00 388.875,73

 Totals  47.542.600,00 €  20.076.702,63 €  14.244.433,41 €  7.640.022,46 €  8.379.952,42 €  6.446.422,79 €  4.829.852,43 €  10.042.929,49 €  9.649.916,60 € 

 Despeses consolidades per capítols 

 Obligacions reconegudes netes 

 1. Despeses de personal 13.099.330,25 8.135.840,30 4.348.105,91 2.364.650,01 2.861.357,93 1.194.192,12 1.702.866,82 3.531.793,73 2.674.062,33

 2. Despeses corrents en béns i serveis 11.758.132,47 6.560.639,13 5.679.214,85 3.444.025,23 3.379.524,25 3.540.721,47 1.931.293,35 3.393.104,17 3.016.601,79

 3. Despeses financeres 309.194,93 119.145,40 71.328,68 20.306,23 293,11 47.673,57 12.972,08 137.488,92 79.265,35

4.  Transferències corrents 11.574.616,66 679.931,34 928.279,60 504.106,80 751.231,69 556.715,58 142.727,57 1.675.855,37 1.457.903,11

 5. Fons de contingència 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.  Inversions reals 3.670.115,85 1.301.092,98 903.760,33 300.433,73 341.936,34 240.700,90 63.926,65 525.428,43 968.693,29

7.  Transferències de capital 0,00 0,00 95.569,55 0,00 0,00 0,00 0,00 7.260,00 142.833,16

 8. Actius financers 67,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.764,04

 9. Passius financers 4.695.066,85 2.012.480,93 852.699,30 426.140,86 64.387,50 454.988,27 486.794,34 1.002.378,43 733.615,35

 Totals  45.106.524,86 €  18.809.130,08 €  12.878.958,22 €  7.059.662,86 €  7.398.730,82 €  6.034.991,91 €  4.340.580,81 €  10.273.309,05 €  9.110.738,42 € 

Es consideren INGRESSOS 

CORRENTS aquells recursos 
recurrents que un ajunta-
ment obté cada any en l’exer-
cici propi de la seva funció i 
que poden ser tributaris o no 
tributaris. Es classifiquen en 
cinc grups:
 Impostos directes. IBI, 
IVTM (vehicles), IAE, IIVT-
NU (plusvàlua sobre l’incre-
ment de valor dels terrenys). 
 Impostos indirectes. En 

EL 9 NOU analitza les liquidacions del pres-
supost de l’any passat dels principals ajunta-
ments d’Osona i el Ripollès. Reflecteixen la 
salut econòmica d’aquests ajuntaments.

La liquidació anual del pressupost dona una 
foto de la salut financera dels ajuntaments

De la previsió   
a la realitat

Vic/Ripoll

Agustí Danés

Els manuals diuen que el 
pressupost d’un Ajuntament 
és la voluntat política trans-
formada en xifres. Aquesta 
frase, d’ús freqüent entre 
els regidors d’Hisenda, sol 
pronunciar-se cada any quan, 
coincidint amb el final de 
l’exercici, els ajuntaments 
aproven els números per 
l’any següent. 
La frase, tot i 
ser certa, exi-
geix un matís. 
Sí que el pres-
supost indica 
quines són 
les prioritats 
d’un equip de 
govern, però 
el que permet 
avaluar-les és 
la liquidació. 
És a dir, aquell 
document que 
indica, real-
ment, a què 
s’han dedicat 
els diners i quina és la situ-
ació econòmica i financera 
de cada corporació. Els pres-
supostos són previsions; 
les liquidacions, realitats. 
Per això, EL 9 NOU recull 
en aquestes pàgines una 
anàlisi de la liquidació del 
pressupost de l’any 2016 dels 
vuit principals ajuntaments 
d’Osona i el Ripollès.

La Llei d’Hisendes Locals 
estableix que el pressupost, 
seguint el principi d’anua-
litat –s’elabora per un exer-
cici–, ha de tenir efectes a 1 
de gener. No obstant això, 
sovint aquests terminis no es 
compleixen, motiu pel qual 
la mateixa normativa ja esta-
bleix la possibilitat de pror-
rogar el vigent fins a l’apro-
vació del nou. Quan se’n fa la 
liquidació, també anualment, 

s’obté una 
fotografia de 
quin és l’estat 
econòmic i 
financer a 31 
de desembre. 
No obstant 
això, aquesta 
és una foto 
fixa. Per fer-
se’n una idea 
ajustada a la 
realitat cal 
obrir el focus 
i llegir els 
ingressos i 
les despeses 
de manera 

global i no com a comparti-
ments estancs. Pel que fa als 
ingressos, destaquen, d’una 
banda, els procedents dels 
impostos –el de béns immo-
bles (IBI) és el que té un 
major pes a les arques de tots 
els ajuntaments–, les taxes i 
els preus públics i, de l’altra, 
les transferències corrents, 
la suma de les aportacions 

d’altres administracions pel 
funcionament ordinari. Els 
ingressos corrents dels ajun-
taments d’Osona i el Ripollès 
amb més de 5.000 habitants 
van ser inferiors a la mitjana 
dels municipis de Catalunya. 
Els ajuntaments que més van 
ingressar (impostos, taxes 
i subvencions corrents), en 

relació amb els seus habi-
tants, van ser Centelles i Vic; 
el que menys, Roda. Pel que 
fa a les despeses corrents, 
els capítols que absorbeixen 
més recursos, en general, 
són el de personal (1) i el 
de béns i serveis (2). En 
realitat, poden actuar com 
a vasos comunicants. Per 

El valor de la 
liquidació: 
dona més 
informació 
en què s’han 
gastat-invertit 
els diners que 
no pas a què es 
volen destinar

avaluar si el capítol 1 és alt 
o baix, no n’hi ha prou de 
fixar-se només en la xifra. 
És lògic que els ajuntaments 
més grans, que tenen més 
personal, hi destinin més 
recursos. Però cal veure, tam-
bé, quins serveis es presten 

(Continua a la pàgina 35)

Vic ManlleuLiquidació pressupostos any 2016

refereix quasi exclusivament 
a l’ICIO (impost de construc-
ció i obres).
 Taxes i altres ingressos. 
Són les quantitats que cobra 

l’Ajuntament pels serveis 
prestats, en forma de taxes o 
preus públics, i també inclou 
les contribucions especials, 
les sancions i els altres con-

ceptes indirectes de la recap-
tació.

 Transferències corrents. 
Agrupa les subvencions per 

al seu funcionament. També 
inclou la participació en els 
tributs de l’Estat.

 Ingressos patrimonials. 
Provenen de rendibilitzar 
el patrimoni municipal (llo-
guers d’edificis).

Es consideren INGRESSOS 

DE CAPITAL

 La venda de patrimoni 
municipal (ex.: venda d’un 
solar) i  Subvencions 
rebudes per inversions (ex.: 
construir un nou edifici).

Són INGRESSOS FINAN-

CERS

 La venda d’actius finan-
cers (com accions) i
 Obtenció de crèdits

1. Impostos directes

2. Impostos indirectes

3. Taxes, preus públics i altres ingressos

4. Transferències corrents

5. Ingressos patrimonials

6. Alienació d’inversions reals

7. Transferències de capital

8. Actius financers

9. Passius financers

COrrenTs

De CAPITAL

FInAnCers
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 Ingressos consolidats per capítols 

 Drets reconeguts nets 

1.  Impostos directes 19.163.704,01 8.190.334,66 6.048.533,43 2.951.980,81 2.576.426,69 2.344.850,85 2.008.962,02 4.300.570,82 4.065.908,01

2.  Impostos indirectes 345.215,30 75.281,26 229.822,80 104.252,36 58.519,88 37.245,00 139.950,62 55.315,28 199.615,69

 3. Taxes, preus públics i altres ingressos 11.173.281,23 3.337.859,42 3.465.329,59 2.298.518,00 2.489.554,24 2.229.407,63 811.956,00 2.423.089,55 1.603.602,07

 4. Transferències corrents 15.015.195,91 7.937.164,86 3.795.252,16 2.118.589,89 2.534.218,60 1.699.954,01 1.771.355,18 2.952.560,83 2.940.171,20

5.  Ingressos patrimonials 248.487,92 74.715,76 82.415,20 33.882,92 540.883,37 40.675,23 72.598,61 276.499,69 126.121,42

 6. Alienació d’inversions reals 1.227.866,57 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.458,58

 7. Transferències de capital 201.349,06 461.346,67 440.080,23 71.116,99 180.349,64 0,00 25.030,00 34.893,32 237.035,08

 8. Actius financers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.128,82

 9. Passius financers 167.500,00 0,00 175.000,00 61.681,49 0,00 94.290,07 0,00 0,00 388.875,73

 Totals  47.542.600,00 €  20.076.702,63 €  14.244.433,41 €  7.640.022,46 €  8.379.952,42 €  6.446.422,79 €  4.829.852,43 €  10.042.929,49 €  9.649.916,60 € 

 Despeses consolidades per capítols 

 Obligacions reconegudes netes 

 1. Despeses de personal 13.099.330,25 8.135.840,30 4.348.105,91 2.364.650,01 2.861.357,93 1.194.192,12 1.702.866,82 3.531.793,73 2.674.062,33

 2. Despeses corrents en béns i serveis 11.758.132,47 6.560.639,13 5.679.214,85 3.444.025,23 3.379.524,25 3.540.721,47 1.931.293,35 3.393.104,17 3.016.601,79

 3. Despeses financeres 309.194,93 119.145,40 71.328,68 20.306,23 293,11 47.673,57 12.972,08 137.488,92 79.265,35

4.  Transferències corrents 11.574.616,66 679.931,34 928.279,60 504.106,80 751.231,69 556.715,58 142.727,57 1.675.855,37 1.457.903,11

 5. Fons de contingència 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.  Inversions reals 3.670.115,85 1.301.092,98 903.760,33 300.433,73 341.936,34 240.700,90 63.926,65 525.428,43 968.693,29

7.  Transferències de capital 0,00 0,00 95.569,55 0,00 0,00 0,00 0,00 7.260,00 142.833,16

 8. Actius financers 67,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.764,04

 9. Passius financers 4.695.066,85 2.012.480,93 852.699,30 426.140,86 64.387,50 454.988,27 486.794,34 1.002.378,43 733.615,35

 Totals  45.106.524,86 €  18.809.130,08 €  12.878.958,22 €  7.059.662,86 €  7.398.730,82 €  6.034.991,91 €  4.340.580,81 €  10.273.309,05 €  9.110.738,42 € 

nal, sinó que la despesa surt 
del pressupost pel capítol 
2, de béns o serveis o el 4, 
de transferències corrents. 
Aquesta fórmula la utilitzen 
molts ajuntaments. A Osona 
i el Ripollès, Vic n’és un dels 
paradigmes. Amb les empre-
ses mixtes o amb fundacions. 
És el cas de la Fundació L’At-

làntida, que presta el servei 
d’escola de música i teatre. 
Existeix un contracte en 
virtut del qual l’Ajuntament 
fa una aportació de diners 
per al sosteniment de la 
Fundació, però les nòmines 
del professorat de l’escola de 
música, per exemple, no es 
paguen a través del capítol 1. 

Això explica que a Vic creixin 
els capítols 2 i 4. A Manlleu 
i Centelles, en canvi, la des-
pesa de personal, percentual-
ment, és més elevada perquè 
més serveis es presten direc-
tament des dels ajuntaments. 
També en tenen d’externa-
litzats, però. El missatge és 
que cada ajuntament té una 

idiosincràsia que explica per 
què els números son d’una 
determinada manera. Que 
tot tingui una explicació no 
significa que sigui òptim. Les 
decisions polítiques tenen 
traduccions econòmiques. 
Fer una obra i no una altra; 
endeutar-se o no fer-ho no 
són decisions neutres.

i, sobretot, en quin règim. 
Una mirada global és més 
pertinent. Pot donar-se el 
cas que hi hagi consistoris 
que tinguin determinats 
serveis externalitzats, per la 
qual cosa la seva prestació no 
carrega el capítol 1 de perso-

(Ve de la pàgina 34)

Torelló Tona Centelles Taradell Roda Ripoll Catalunya
(mitjana)

Es consideren DESPESES 

CORRENTS aquelles neces-
sàries per obrir cada dia la 
porta de l’Ajuntament.

 Despeses de personal. 
S’hi inclouen totes les despe-
ses del personal en nòmina: 
els sous, la seguretat social, 
la formació...
 Despeses de béns cor-
rents i serveis. Recull tota la 
despesa en serveis externs, 

subministraments, manteni-
ment, compres diverses.
 Despeses financeres. Són 
els interessos dels crèdits.
 Transferències corrents. 

Són subvencions que l’Ajun-
tament atorga a altres enti-
tats cíviques, a algun dels 
seus organismes autònoms o 
a qualsevol altra entitat d’in-

terès públic. També inclou 
les beques.
 Fons de contingència. 
Es tracta del crèdit inclòs al 
pressupost per a necessitats 

inajornables per les quals no 
s’hagi previst crèdit o sigui 
insuficient.

Es consideren DESPESES DE 

CAPITAL

 Les inversions (ex.: la 
compra d’un solar, la cons-
trucció d’un poliesportiu...) i

 Les subvencions altres 
entitats per fer inversions.

Son DESPESES FINANCERES

 Actius financers. Devolu-
ció de fiances, per exemple. 

 Passius financers. Inclou 
les despeses destinades a 
l’amortització dels diners 
rebuts de tercers en concepte 
de préstec.

1. Despeses de personal

2. Despeses corrents en béns i serveis

3. Despeses financeres

4. Transferències corrents

5. Fons de contingència d’execució pressupostària

6. Inversions reals

7. Transferències de capital

8. Actius financers

9. Passius financers

CORRenTs

De CAPITAL

FInAnCeRs

Font: Ministeri d’Hisenda i Funció Pública
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LES NÒMINES

35,7%

52,5%

39,4%
37,3%

40,9%

22,4%

44,9%
40,4%

37,0%

Vic Manlleu Torelló Tona Centelles Taradell Roda Ripoll Cat.

Despesa de personal sobre el total de despeses corrents

Vic/Ripoll

A.D.

El capítol 1, la despesa en 
personal, és un dels malde-
caps de molts ajuntaments. Si 
la funció de l’administració 
local és prestar serveis resul-
ta lògic que aquest apartat 
tingui un pes important: 
darrere de cada servei hi ha 
persones que el gestionen. 
No obstant això, tot i que la 
relació entre serveis i perso-
nal és òbvia (a més serveis 
cal més personal) en realitat 
existeixen un seguit de cir-
cumstàncies que obliguen a 
matisar aquest principi. Per 
exemple, la forma de prestar 
aquests serveis. Aquest punt 
és clau. És diferent fer-ho 
directament, amb personal de 
l’Ajuntament, que en règim 
de concessió o d’encomana de 
gestió. Un exemple: la reco-
llida de deixalles. El servei és 
públic, però en molts muni-
cipis el presta una empresa 
externa a compte de l’Ajun-
tament.

Per això, els ajuntaments 
que presenten major despe-
sa de personal no significa 
necessàriament que facin més 
serveis. Sí que en tenen més 

directament a càrrec. I que, 
en el passat, han pres deter-
minades decisions. Quan els 
ingressos volàtils, com els de 
permisos d’obres, brollaven 
hi va haver qui els va destinar 
a nous serveis (despesa fixa 
amb increment d’estructura) 
i, en canvi, qui va optar per 
inversions puntuals.

Entre els analitzats, Man-
lleu és el que té el capítol 1 
més elevat. El de piscina o el 
d’una de les escoles bressol 
es presten directament. Dins 
d’aquesta despesa hi figuren, 
en tots els casos, els progra-
mes laborals (plans d’ocu-
pació, tallers d’ocupació...) 
finançats amb subvencions 
externes. És a dir, carreguen 
el capítol 1, però, en canvi, hi 

ha un ingrés, via subvencions, 
que ho compensa. O almenys, 
parcialment. L’elevat pes del 
personal, encara que pugui 
haver-hi l’argument dels 
serveis que ho justifiqui, en 
realitat no és una bona dada. 
Aquesta xifra carrega, d’en-
trada, el pressupost, motiu 

Vasos comunicants: 
si el servei es presta 
directament l’índex 
puja; si es fa a 
través de tercers, 
baixa. Ara bé, 
creix el capítol de 
transferències

pel qual, com més alta, més 
limita la capacitat política de 
maniobra. A l’altre extrem, 
entre els municipis ana-
litzats, hi ha Taradell, que 
només dedica un 22,4% de la 
despesa corrent a personal. 
Sí que presta serveis a través 
de fundacions, com els de 
residència, escola bressol o 
escola de música i art, però 
té molt acotat el capítol 1. La 
seguretat ciutadana –Taradell 
té vigilants i Tona, cos de 
policia– també representa 
una diferència.

Entre els extrems de 
Taradell i Manlleu, la resta 
d’ajuntaments analitzats es 
mouen amb una forquilla 
que va del 44,9% de Roda 
(té escola bressol i escola de 

música de gestió directa tot 
i que el servei de residència 
és a través de fundació) al 
35,7% de Vic, ajuntament 
que també presta serveis a 
través de fundacions, com la 
de L’Atlàntida, que inclou el 
teatre o l’escola de música; 
o la de Feduart, que engloba 
les escoles bressol o l’escola 
d’art; o empreses mixtes, com 
MinsVic, amb un accionariat 
integrat per l’Ajuntament i 
privats, que fa funcions de 
conservació de l’enllumenat 
o manteniment. El capítol 
1, per tant, un termòmetre 
important que cal llegir sen-
se perdre de vista els vasos 
comunicants amb el capítol 2 
(béns i serveis) i el capítol 4 
(transferències corrents).

CÀRREGA FINANCERA

115,61€
106,03€

66,59€

56,15€

8,73€

79,52€ 81,71€ 

107,71€ 
102,33€ 

Vic Manlleu Torelló Tona Centelles Taradell Roda Ripoll Cat.

Vic/Ripoll

A.D.

La càrrega financera és com 
una motxilla pel pressupost. 
Per recórrer el tortuós camí 
de tot un any, com més lleu-
gera sigui aquesta motxilla 
millor. Voldrà dir que l’Ajun-
tament tindrà més marge de 
maniobra. I com més pesi, 
més dificultats. La càrrega 
financera, d’acord amb l’or-
todòxia administrativa, és la 
suma de les despeses finance-
res més els passius financers. 
És a dir, els diners que es 
destinen a pagar el deute i els 
interessos que aquest genera. 
Aquests diners, que figuren 
al pressupost, estan hipote-
cats. Van de dret al banc.

Els ajuntaments analit-
zats no estan en situació de 
perill. I menys en les actuals 
circumstàncies. En aquests 
moments, el cost del retorn 
dels préstecs bancaris s’ha 
reduït. Referenciats majo-
ritàriament a l’euríbor més 
un diferencial, el descens 

progressiu d’aquest índex 
els ha abaratit. La mitjana 
de l’euríbor, que des de fa 
mesos es troba en negatiu, 
a mig desembre se situa a 
-0,190. Aquesta circumstàn-
cia ha estat un baló d’oxigen 
per a molts ajuntaments 
que no han incrementat la 
pressió fiscal o, com és el cas 
de Roda, fins i tot va reduir 
l’impost de béns immobles 
(IBI). Els ajuntaments més 
endeutats, lògicament, han 
de destinar més recursos a 
retorn de préstecs i interes-
sos. Destaca la posició de 

Centelles, que pràcticament 
no té càrrega financera: va 
pagar 293 euros d’interessos 
i 64.387 d’amortitzacions. 

Vic, Manlleu i Ripoll són els 
ajuntaments amb una càrre-
ga financera per habitant (la 
suma dels capítols 3 i 9 divi-
dida per la xifra d’habitants). 
És lògic si es té en compte el 
volum d’inversions de l’últi-
ma dècada. A Vic, entre 2007 
i 2011 es van invertir 124 
milions; Manlleu en aquest 
període va afrontar el Pla de 
barris de l’Erm, i Ripoll va fer 
la biblioteca, el museu etno-
gràfic o el pavelló de L’Ave-
llaneda. Aquestes inversions, 
finançades en part amb crè-
dits, van disparar els endeu-

taments. Durant els últims 
anys, s’han rebaixat tot i que 
continuen tenint una càrrega 
financera superior a la mit-
jana de Catalunya. A Ripoll, 
existeix una diferència entre 
la suma dels capítols 3 i 9 al 
pressupost inicial (832.000) 
i la liquidació (1 milió) per-
què, segons explica l’Ajunta-
ment, s’hi han sumat crèdits 
anteriors a 2012 per paga-
ment a proveïdors (146.000 
euros), per subvencions 
que els deu la Generalitat 
(62.500) i de l’Institut Català 
de Finances (44.000).

La suma d’interessos 
i amortització 
guarda proporció 
amb el deute. No 
necessàriament és 
bo o dolent. Depèn 
de quines inversions 
s’hagin fet

La relació 
entre serveis  
i personal

Els diners que es 
destinen a pagar 
deute i interessos 
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L’ESTALVI NET

Vic/Ripoll

A.D.

Entre ingressos corrents i 
despeses corrents i amortit-
zació de préstecs ha d’exis-
tir una correlació. Com en 
una economia domèstica: 
els ingressos que s’obtenen 
de les rendes del treball o 
del capital han de ser igual 
o superiors a les despeses 
del dia a dia i per pagar els 
crèdits. Un ajuntament, al 
cap i a la fi, ve a tenir aquest 
mateix sistema de funciona-
ment: els ingressos corrents 
que s’obtenen (sense comp-
tar-hi la venda de patrimoni 
o la sol·licitud de préstecs) 
han de ser suficients per les 
despeses de funcionament 
(pagar el personal, els sub-
ministraments, amortització 
i interessos dels crèdits...). 
Si entre ingressos i despeses 
hi ha una diferència (estal-
vi) aquests diners es poden 
destinar a altres operacions. 
Per exemple, a inversions. 
Per tant, l’estalvi net és un 
indicador important: esdevé 
un termòmetre de la salut 
financera d’un ajuntament 
perquè avalua si els recursos 

que obté (ingressos corrents) 
són suficients per finançar 
les despeses d’estructura, el 
funcionament dels serveis i 
el retorn dels préstecs. 

Si s’acaba produint un des-
equilibri cal rascar les despe-
ses o obtenir més ingressos. I 
la fórmula fàcil és apujar els 
impostos. L’IBI, el que repor-
ta més ingressos, sol ser el 
favorit. La consigna: prohibit 
entrar en números vermells. 
La Llei Orgànica d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibi-
litat Financera (LOEPSF) és 
taxativa: l’estalvi net no pot 
ser negatiu. Si ho fos, caldria 
presentar i aprovar un pla 
de sanejament financer a 
tres anys sota la tutela de la 

104,18€ 104,82€

125,51€

94,08€

154,23€ 

88,25€ 86,36€ 

25,27€ 

122,61€ 

Vic Manlleu Torelló Tona Centelles Taradell Roda Ripoll Cat.

Direcció General de Política 
Financera. Dels vuit ajunta-
ments analitzats en aquest 
informe, Centelles i Torelló 
tenen un estalvi net per habi-
tant superior a la mitjana 
catalana i la resta, inferior 
però tots ells disposen d’un 

DÈFICIT / SUPERÀVIT

Vic Manlleu Torelló Tona Centelles Taradell Roda Ripoll Cat.

14,7%

16,3%

14,5%

12,5% 12,5% 12,2%

20,2%

7,7%

9,8%A.D.

El superàvit i el dèficit són 
dues cares d’una mateixa 
moneda. És un indicador de 
l’equilibri pressupostari. Tots 
els ajuntaments analitzats 
presenten, amb matisos, 
una bona salut. Més que 
quedar-se només amb els 
percentatges –destaquen els 
casos de Roda, amb un 20,2% 
sobre els ingressos no finan-
cers, i Ripoll, amb un 7,7%; 
la mitjana de Catalunya és 
del 9,8%– cal analitzar el 
perquè. I de per què no n’hi 
ha només un. Veure quines 
transferències corrents s’han 
rebut o quines inversions 
s’han fet ajuda a interpretar 
les xifres. Responen, això cal 
recordar-ho, a un moment 
concret. No necessàriament 
indiquen una tendència.

De motius, n’hi pot haver 
molts. De fet, segurament 
hi ha un conjunt d’explicaci-
ons. Una pot ser l’increment 
dels ingressos volàtils, com 

l’Impost de Construcció i 
Obres (ICIO) o les plusvà-
lues. Després d’anys molt 
magres, en els últims anys 
l’ICIO ha crescut. Per tant, 
són uns ingressos addicionals 
per als ajuntaments. També 
hi poden contribuir les liqui-
dacions de la participació en 
els tributs de l’Estat (PiE), 
diners que el govern central 
transfereix als ajuntaments 
per al seu funcionament 
ordinari. La de l’any 2014 va 
ser positiva. La liquidació es 
fa al cap de dos anys. Això 

significa que els ajuntaments 
van cobrar una paga extra (la 
diferència entre el que havi-

Existeixen 
múltiples factors 
que poden jugar a 
favor o en contra; el 
superàvit és la foto 
fixa d’un exercici, 
no per força una 
tendència 

en percebut i el que realment 
haurien d’haver ingressat) 
que pot ajudar a arreglar els 
números. Té poca incidèn-
cia, però. També cal tenir en 
compte quins han estat els 
ingressos per alienacions. En 
el cas de Vic, per exemple, 
1,22 milions. I, també, els 
imports de les subvencions. 
La prudència en les inversi-
ons finançades amb crèdits 
dels últims anys també hi té a 
veure. Roda, que apareix amb 
molt superàvit, gairebé no va 
fer inversió (63.926). L’any 

que ve, previ a les eleccions, 
és previsible que les inversi-
ons s’activin. I sovint s’han 
de cofinançar amb crèdits. 
Si no se’n sol·liciten (o se 
n’amortitzen perquè vencen, 
cosa que ha passat en aquests 
darrers exercicis), va baixant 
la càrrega financera, també 
ho fan els interessos, i per 
tant menys diners del pres-
supost queden hipotecats. És 
a dir, és més fàcil sortir afa-
vorit a la fotografia de final 
d’any. D’un exercici a l’altra, 
però, la fotografia canvia.

Si entre ingressos i 
despeses hi ha una 
diferència (estalvi) 
aquests diners es 
poden destinar a 
altres operacions. 
A inversions, per 
exemple

estalvi positiu i, per tant, tots 
tenen capacitat suficient per 
fer front a les obligacions 
assumides. Hi té a veure la 
gestió del pressupost, però 
també el context i la particu-
laritat de cada ajuntament. 
Hi ha ingressos extres lligats 
al cicle econòmic, en concep-
te d’impost de construcció 
i obres o plusvàlues, que 
en un determinat exercici 
poden créixer per sobre de 
la previsió inicial i que, si 
no hi ha una modificació 
de pressupost, s’incorporen 
a estalvi. Una altra pista 
del per què d’estalvis molt 
elevats la donen, també, els 
ingressos patrimonials. Cen-
telles és molt evident. Suma 

540.833 euros –en aquest 
import hi ha els beneficis 
de la companyia elèctrica 
municipal l’Electra–, més del 
doble que Vic. Ripoll també 
va tenir, el 2016, ingressos 
elevats: 276.449. N’hi ha del 
lloguer de naus, però també 
ingressos patrimonials de 
fires, festes o del casal d’avis, 
entre altres. Però la càrrega 
d’interessos (en va pagar més 
que Manlleu tot i que té la 
meitat d’habitants) li castiga 
els números. Això fa que l’es-
talvi per habitant surti baix. 
Una via per incrementar els 
ingressos seria apujar els 
impostos, una carta que en 
els últims anys l’Ajuntament 
no ha volgut jugar.

Vic/Ripoll

Positiu per 
força: hi 
obliga la llei

El superàvit, un 
marge necessari 
per fer política



Una xifra 
a posar en 
quarantena
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EL DEUTE VIU

551,31€ 560,10€

238,32€ 218,92€

50,54€

474,76€ 

187,63€ 

675,20€ 

555,87€ 

Vic Manlleu Torelló Tona Centelles Taradell Roda Ripoll Cat.

Deute viu per habitant

Vic/Ripoll

A.D.

A què ens referim quan 
parlem d’endeutament viu? 
És exclusivament aquell 
deute contret amb entitats 
financeres. Això explica que 
hi hagi diferències entre 
les dades oficials que apor-
ta el Ministeri d’Hisenda i 
Funció Pública amb les que 
reconeixen els mateixos 
ajuntaments. El motiu és que 
els ajuntaments, a banda de 
crèdits amb bancs, en poden 
tenir d’altres, per exemple, 
amb la caixa de crèdit de la 
Diputació. Aquests crèdits, 
encara que estiguin subscrits 
amb una entitat pública, en 
realitat són endeutament 
però no computen a la xifra 
que facilita el Ministeri. Per 
això l’endeutament, comp-
tant-hi tots els conceptes, 
és més elevat. Això sí, tots 
els ajuntaments analitzats 
el tenen per sota de la mit-
jana catalana i per sota dels 
topalls legals. D’acord amb 
la Llei d’Estabilitat Pres-
supostària i Sostenibilitat 
Financera (LOEPSF) no pot 
superar el 75% dels ingres-
sos corrents.

L’aixeta del crèdit no raja 
amb la mateixa abundància 
d’anys enrere. En els últims 
anys, l’endeutament ha anat 
baixant, però els que tenien 
una ràtio superior al 75% 
dels ingressos ordinaris 
liquidats tenien vetat l’accés 
directe al crèdit. Per dema-
nar-ne requerien l’autoritza-
ció de la Direcció General de 
Política Financera. No és el 
cas, ara, de cap dels ajunta-

ments analitzats.
A la reducció de l’endeuta-

ment també hi ha contribuït 
el marc legal. El compliment 
del principi d’estabilitat 
pressupostària –els ingressos 
han de ser iguals o superiors 
a les despeses– no només 
dificulta realitzar inversions 
via crèdit, sinó que d’acord 
amb l’article 32 de la LOEP-
SF, indica que el superàvit 
obtingut en liquidar el pres-
supost s’ha de dedicar, forço-
sament, a amortitzar crèdits. 
Això també explica que hagin 
disminuït.

De totes maneres, aquesta 
obligació, que amb els anys 
s’ha flexibilitzat, ha esde-
vingut un maldecap per als 
ajuntaments sanejats. Molts 
tenen préstecs a llarg termi-
ni amb un diferencial molt 
baix que, ara, amb l’euríbor 
en negatiu (a mig desem-
bre estava a una mitjana de 
-0,191), es tradueix en uns 
interessos testimonials. Per 
tant, a molts ajuntaments 
els resulta més a compte 
que el superàvit engreixi 
un romanent de tresoreria 
positiu que serveixi de fons 

de maniobra perquè, si no, 
es pot donar la circumstàn-
cia que es cobri tard una 
subvenció i, per avançar els 
diners, hagi de sol·licitar una 
pòlissa de crèdit. En aquest 
supòsit, real, resulta una 
incongruència amortitzar 
crèdits a un interès de menys 
de l’1% i, en canvi, haver 
de sol·licitar pòlisses a un 
interès superior. Com que la 
lectura de la normativa ara 
no és tan estricta, es deixa 
marge per a inversions finan-
cerament sostenibles. No és 
un qualificatiu arbitrari. El 
concepte, definit en un reial 
decret, accepta que es destini 
superàvit a inversió sempre 

que es compleixin un seguit 
de paràmetres, un dels quals 
és el de no incrementar en el 
futur la despesa ordinària. 

Així, després d’anys de 
molt control, amb comp-
tes sanejats i la proximitat 
d’eleccions municipals, és 
possible que, en el proper 
exercici, molts ajuntaments 
tornin a sol·licitar crèdits. 
Aquests crèdits sí que seran 
endeutament viu. L’endeu-
tament global, però, inclou 
altres conceptes. Taradell té 
una ràtio per sota del 70% 
que, en condicions normals, 
seria molt més baixa, però va 
haver de contraure un crèdit 
d’un milió d’euros per res-
pondre de la sentència de la 
tirolina, un accident en una 
activitat particular del qual 
la justícia en va acabar fent 
responsable civil el consis-
tori. A banda dels préstecs, 
Taradell també comptabilitza 
com a deute un conveni amb 
Sorea per al qual financen 
900.000 euros per obres d’ai-
gua a retornar entre 10 i 20 
anys. I fins i tot un concurs 
per posar la caldera de bio-
massa en què l’empresa hi 

posa la maquinària i en fa la 
gestió (l’Ajuntament paga 
els kW consumits i el retorn 
de la inversió a 10 anys). 
Això altres ajuntaments no 
ho consideren i les dades del 
ministeri no ho reflecteixen. 
Les comparatives, per tant, 
queden distorsionades. Els 
ajuntaments recorden que, a 
diferència del que mostren 
les dades del Ministeri, l’en-
deutament que reconeixen 
és major perquè inclouen el 
retorn de la Participació en 
els Tributs de l’Estat (PIE). 
Les liquidacions de 2008 i 
2009 van ser negatives (l’im-
port de les bestretes va ser 
superior al que havien d’ha-
ver percebut), motiu pel qual 
quan se’n va fer la liquidació 
el govern central va dema-
nar-ne la devolució. Es va 
acordar que es pogués fer en 
deu anys. Aquest deute, si no 
està liquidat, computa com 
a endeutament així com els 
crèdits contrets amb la caixa 
de crèdit local de la Diputa-
ció. Les comparacions, per 
tant, que sovint es diu que 
són injustes en aquest cas a 
més d’injustes són irreals.

Només recull els 
crèdits bancaris. 
L’endeutament, 
però, inclou altres 
conceptes. No 
obstant això, tots 
estan per sota del 
topall del 75%

Paraules lletges
Agustí Danés 

De paraules n’hi ha de lletges. Deu-
te n’és una. No s’associa a cap valor 
positiu. El motiu deu ser cultural. 
O religiós. De fet, deute en ale-
many, Schuld, és un mot polisèmic 
l’arrel del qual també significa cul-
pa. Que a Alemanya, avui locomo-

tora d’Europa, deute i culpa vingui a ser el mateix 
no és cap casualitat. La crisi, i com s’ha gestionat 
per part de la Unió Europea, n’és una mostra. El 
rescat de Grècia tenia més d’assegurar el cobrament 
del deute per part dels bancs alemanys, i altres, que 
no pas de favor desinteressat a la malmesa societat 
grega. Aquesta posició té un rerefons cultural. En 
realitat castigar a qui té un deute no és una crítica 
econòmica, sinó moral. Socialment està admès que 
és una irresponsabilitat. 

Amb els ajuntaments passa una mica el mateix. 
Els que apareixen endeutats a la fotografia de la 
liquidació del pressupost és fàcil condemnar-los. 

Ara bé, cal veure per què ho estan, d’endeutats. A 
vegades hi ha sorpreses. Recordo el cas de Sora, 
ajuntament que havia fet una important inversió 
al nucli de Cussons amb finançament provinent de 
fons europeus. Quan van tenir feta l’obra es van 
haver d’endeutar per poder-la pagar i perquè el 
contractista pogués cobrar. A la fotografia de l’en-
deutament, Sora sortia mal parat. Malament, devia 
pensar algú. No: al contrari. Quan van rebre la sub-
venció, van amortitzar el crèdit i van quedar nets. 
D’un any a l’altre. On és la mala gestió? En realitat, 
tenir deute, per si sol, no és bo ni dolent. Depèn del 
que s’hagi fet amb aquest deute. La xifra d’endeu-
tament s’ha de posar en relació amb el pressupost 
i, en concret, amb els ingressos ordinaris liquidats. 
Això dona un percentatge que serveix de pista per 
intuir la salut financera de l’Ajuntament. Aquest, 
però, no és el factor clau. Últimament, apareixen 
molts regidors i alcaldes vantant-se que no tenen 
deute. Podrien preguntar-se, també, si tenen cober-
tes les necessitats. Que encara hi hagi algun muni-
cipi gairebé sense deute però amb carrers per asfal-

tar més que per enorgullir-se’n seria per posar-se 
vermell. Altra cosa és que al darrere hi hagi un posi-
cionament ideològic. No volem treballar amb els 
bancs, hi ha qui diu. És respectable. I fruit, segura-
ment, d’anys en què els bancs tampoc han acabat de 
fer les coses bé. El professor de la UVic Enric Casu-
lleras, a Parlem d’economia amb els joves, ho explica 
d’una manera didàctica. Ve a dir que la banca ha de 
ser avorrida: rep uns diners dels impositors a canvi 
d’un interès i els cedeix als emprenedors a un inte-
rès més elevat. La diferència és el negoci. Fer ban-
ca és això. Des d’aquest punt de vista, la banca, i el 
deute, no hauria de ser res fantasmagòric. El pro-
blema és quan es comencen a fer invents. I se n’han 
fet molts, d’invents. Massa. Preferents, productes 
derivats... La mirada, per tant, més que a la banca 
o a l’endeutament s’hauria d’adreçar a la idoneïtat 
de les inversions. Són adequades? Són necessàries? 
Tenen rendibilitat social? La resposta a aquestes 
preguntes dona una idea de la gestió més que no 
pas la xifra per si sola. I permet sortir del bucle de 
les paraules lletges.
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Els 
pressupostos 

són cosa    
de tots

Josep Burgaya 

Familiaritzar la ciutadania amb els 
pressupostos públics, i especial-
ment els municipals, és una bona 
cosa. Conèixer és el primer pas per 
poder valorar propostes i ser partí-
cip i membre actiu de la comunitat. 
En els números públics, no tot és el 

que sembla, i és sobre el desconeixement que s’as-
senta la demagògia. El primer és tenir clar que una 
economia pública i una de privada no tenen res a 
veure. Encara que els economistes més dretans i 
insensats insisteixen a fer analogies amb l’econo-
mia domèstica, no tenen res a veure. Dins la pru-
dència necessària, és bo que un ajuntament faci 
despesa, ja que vol dir que presta serveis i contribu-
eix a millorar el benestar dels ciutadans. No deixa 
de ser la seva funció! Un ajuntament amb números 
molt sanejats, amb baixos impostos i poc endeuta-
ment, sol significar que fa deixadesa de les seves 
funcions. Lògicament, no tots els ajuntaments amb 
més pressió fiscal i més endeutament vol dir que 
gasten de manera adequada. Tot és una qüestió 
d’equilibris i de proporcionalitat. És bo un endeu-
tament raonable, perquè significa que s’inverteix, 

Antoni Mora

Tots nosaltres, potser encara que 
no en siguem conscients, estem 
acostumats a fer servir indicadors 
financers i pressupostaris a l’hora 
de quadrar els números de la nostra 
economia domèstica i familiar. Així, 
amb els nostres ingressos habituals 

(nòmina, pensió...) hem de poder pagar les despeses 
ordinàries (manutenció, transport, hipoteca...) i ser 
capaços d’estalviar una mica al final de l’any. Si això 
no passa tindrem una situació de dèficit (més despe-
ses que ingressos) que pot anar acompanyat d’una 
manca d’efectiu o de tresoreria per poder pagar les 
factures a temps. Llavors, és quan ens hem d’endeu-
tar a través de la targeta de crèdit o amb un préstec 
si la situació és més complicada.

Per tant, els ajuntaments (i també les altres admi-
nistracions públiques) haurien d’explicar-nos cada 
any com gasten i gestionen els diners dels nostres 
impostos i taxes. Ho poden fer amb quatre indica-
dors que la majoria de ciutadans podem conèixer i 
que analitzen la solvència i la capacitat de retorn de 
les despeses assumides: 

1. L’estalvi net s’obté restant dels ingressos habi-
tuals i periòdics aquelles despeses necessàries per 

Els comptes 
clars i la 
xocolata 
espessa

però cal que es faci estalvi net suficient per poder-
lo pagar i poder-se embarcar en inversions necessà-
ries. De totes maneres, l’època de les grans inversi-
ons en equipaments ja ha passat, i de fet abunden 
més els casos d’equipaments innecessaris o sobre-
dimensionats que no pas la seva falta. Sovint el 
tema no és aconseguir finançar una inversió, sinó 
mantenir després els costos de funcionament, cosa 
en la qual no es pensa massa. Amb la crisi, l’època 
del mal de pedra dels ajuntaments sortosament ja 
està força superada. Ja fa uns anys que el que calen 
són serveis, bones prestacions a les persones. I per 
això cal un finançament adequat i una estructura 
de personal suficient, però no exagerada. Conte-
nir el capítol I (personal) és molt important, però 

fer-ho massa vol dir externalitzar serveis en excés 
i precarietat laboral. Per atendre adequadament 
persones, es necessiten persones. Significatiu tam-
bé quin pes tenen en l’ingrés municipal les taxes i 
impostos o bé les transferències cor-
rents. Un excés de càrrega tribu-
tària no és molt aconsellable en 
temps de crisi i menys fer-ho 
sense mecanismes clars de 
discriminació per nivells de 
renda. Quan una part signi-
ficativa de l’ingrés arriba 
per transferències cor-

rents, significa que es té capacitat d’engegar pro-
jectes amb els quals es vinculen altres àmbits de 
l’administració pública. Al capdavall, bona part de 
la nostra qualitat de vida depèn del que fa o no fa 
el nostre ajuntament. Quan tenim dificultats recor-
rem a ell, i sovint desconeixem que el seu sistema  
de finançament és notòriament insuficient, perquè 
malgrat que es digui que les seves funcions i atri-
bucions són limitades li correspon suplir la deixa-
desa o omissió dels altres nivells d’administració. 
Tots els problemes  que pateix la gent d’un poble o 
ciutat ho són del seu alcalde, sobretot si aquest és 
un bon alcalde.

Cal destacar finalment, i a Osona això que diré no 
és menor, que la salut econòmica dels ajuntaments 
es veu molt influïda per una exageradament frag-
mentada i força irracional distribució municipal. 
Hi ha ajuntaments petits i sobrefinançats gràcies a 
tenir radicades al seu terme empreses que paguen 
molt impost d’activitats econòmiques (IAE), però 
que en canvi les despeses que tenen són escasses, ja 
que els serveis els presta la ciutat del costat. Pagar 
impostos a un lloc i rebre els serveis en un altre és 
poc raonable, si no hi ha mecanismes de compen-
sació adequats. Mirem-nos i comparem els pressu-
postos liquidats, més que no pas els seus projectes, 
que poden ser enganyosos. Contextualitzem-los i 
fixem-nos en aspectes concrets que poden ser molt 
significatius. Ja se sap, que el diable sol estar en els 
detalls.

fer funcionar un ajun-
tament (també el seu 
deute). Si el resultat és 
positiu ajudarà a poder 
finançar les inversions 
municipals d’aquell any.

2. A finals d’any, el romanent de tresoreria 
ha de ser positiu també. Aquest indicador calcula 
els diners en efectiu que té un ajuntament, sumant-
hi també aquells ingressos que encara no s’han 
cobrat però que esperem cobrar-los, i descomptant 
les factures que s’han de pagar i encara no ho hem 
pogut fer. Així, es tracta d’un indicador de la capa-
citat de tresoreria o de liquiditat amb què compta 
un ajuntament.

3. El pagament mitjà a proveïdors ha de ser infe-
rior a 30 dies. Això vol dir que s’han de pagar les 
factures abans d’un mes un cop s’han registrat i 
acceptat. Així, un estalvi net positiu i continuat en 

el temps, i evidentment una capacitat de tresoreria 
sòlida permetrà complir amb garanties el pagament 
a proveïdors.

4. El deute viu ha de tenir uns nivells assumibles 
que permeti el seu retorn i control. Així, segons la 
normativa estatal (LOEPSF), es recomana que el 
deute que un ajuntament pugui tenir amb entitats 
financeres no superi el 75% dels seus ingressos 
corrents i més habituals. D’aquesta manera, es pot 
garantir el seu pagament periòdic amb els ingres-
sos també periòdics i recurrents. Per tant, que un 

ajuntament tingui deute no és dolent, en tot cas cal 
veure per què s’ha endeutat–per exemple, per fer 
unes inversions necessàries pel municipi– i la seva 
capacitat per tornar aquest deute (és el mateix cas 
d’una família quan compra un immoble amb una 
hipoteca).

La normativa estatal de control pressupostari 
també incorpora dos indicadors que s’han de con-
siderar, sobretot, en l’aprovació dels pressupostos 
i la seva posterior liquidació a finals d’any. Així, 
els pressupostos s’han d’elaborar perquè en la seva 
liquidació presentin un superàvit (no poden incór-
rer en un dèficit). És a dir, un cop liquidats els pres-
supostos a finals d’any, els ingressos no financers 
han de ser superiors a les despeses no financeres 
(per tant, no es considera l’activitat financera que 
pot generar uns ingressos i el seu posterior retorn).

Per altra banda, en l’elaboració dels pressupos-
tos es limita l’increment del pressupost de despe-
ses mitjançant l’anomenada regla de la despesa: 
les despeses només es poden augmentar com a 
màxim segons una taxa de referència de creixe-
ment del PIB (producte interior brut) de l’econo-
mia espanyola i que fixa l’Estat. El seu objectiu és 
limitar l’increment de la despesa pública, sobretot 
en períodes de creixement econòmic, perquè quan 
arribin èpoques de crisi hi pugui haver superàvits 
que donin cert marge de maniobra i d’actuació a 
les administracions públiques. Aquests indicadors 
de control pressupostari són rellevants i cal tenir-
los presents durant tot el cicle del pressupost, però 
caldria aplicar-los amb sentit comú, considerant 
l’evolució financera de cada ajuntament, i no amb 
el dogmatisme actual del ministre Montoro. Però 
aquest debat millor deixar-lo per a una altra ocasió.

Cal un finançament adequat 
i una estructura de personal 
suficient, però no exagerada. 
Contenir el capítol de personal 
és molt important, però fer-ho 
massa no és positiu. Per atendre 
persones es necessiten persones

Els ajuntaments, i també 
les altres administracions 
públiques, haurien 
d’explicar-nos cada any com 
gasten i gestionen els diners 
dels nostres impostos i taxes



Tots junts 
fem museu.

Gràcies
pel vostre

suport!

Divendres, 29 de desembre de 2017

PUBLICITAT 40 NOU9EL
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