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52.200,00 

 

• CAPÍTOL IX: PASSIUS FINANCERS 

Per a l’exercici 2020, es preveu un préstec a llarg termini per a finançar l’adquisició 
de dues màquines escombradores que permetran dur a terme la municipalització del 
servei de neteja viària, per import de 386 miler d’euros. 

 

Estimació del Deute viu a tancament de l’exercici 2020: 

La ràtio legal de deute viu, calculada d’acord amb la normativa vigent, és a dir l’art. 53 
del RDL 2/2004 de 5 de març que aprova el TRLRHL i la Disposició final 31 de la 
LGPE 2013, s’obté del quocient entre el deute viu previst a 31 de desembre de l’exercici 
en curs i els ingressos corrents amb els ajustos corresponents, en termes consolidats, del 
grup integrat per l’ens local i els ens dependents que no es financen majoritàriament 
amb ingressos de mercat, això es a partir d’ara: Ajuntament, O. A. del Museu Arxiu, 
Consorci del Centre Teatral i cultural "La Massa" i Societat municipal Viserma. És a dir 
es calcula amb caràcter consolidat per a totes aquelles entitats considerades 
administracions públiques a l’efecte de la comptabilitat nacional. 

En quant a la previsió a 31-12-2020 de la ràtio legal de deute viu, aquesta se situa, en el 
63,76 % en termes consolidats i sota el supòsit de tancament de l’exercici 2020 
executant al 100% el pressupost d’ingressos previst. 

En funció del seu valor en el moment de liquidar el pressupost, les conseqüències són 
aquestes: 

• Si és inferior al 75%, les entitats locals poden concertar operacions de crèdit a 
llarg termini per al finançament d’inversions, sempre que presentin Estalvi Net 
positiu. L’operació es tramitarà en règim de comunicació a l’efecte de tutela 
financera. 

• Si el seu valor se situa entre el 75% i no supera el 110%, les entitats locals poden 
concertar operacions de crèdit a llarg termini per al finançament d’inversions, 
sempre que presentin Estalvi Net positiu. L’operació es tramitarà en règim 
d’autorització a l’efecte de tutela financera. 

• Si el seu valor és superior al 110%, no es pot accedir al crèdit a llarg termini i 
serà obligació per part de l’entitat local d’adoptar mesures de reducció del deute 
(art. 53 TRLRHL). 

La càrrega financera consignada en les aplicacions pressupostàries d’interessos i 
amortització per préstecs concertats, ascendeix a 1.314.749,50 euros i suposa un 
11,33% sobre els ingressos previstos per recursos ordinaris en el Pressupost Municipal 
de 2020, respecte el 16,81 % del 2019. 
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AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE L'OBJECTIU DE DEUTE PÚBLIC - APROVACIÓ PRESSUPOST 2020 

ENDEUTAMENT AJUNTAMENT + OOAA + VISERMA 

 
(+) Deute viu per operacions de préstec a Llarg termini a 31/12 3.966.711,41 

(+) Deute viu per operacions de préstec a Llarg termini a 31/12 DIPUTACIÓ 280.000,00 

(+) Deute viu per operacions de crèdit a Curt termini a 31/12 0,00 

(-) Deute a reintegrar per liquidació negativa PIE 2008-2009 40.697,27 

Total endeutament per operacions de préstec a 31/12 4.287.408,68 

    

(+) Deute viu per operacions avalades a Llarg termini 0 

(+) Deute viu per operacions avalades a Curt termini 0 

Total risc deduït d'operacions avalades a 31/12 0,00 

    

(+) Deute viu per operacions formalitzades i no disposades a Llarg termini a 31/12 0,00 

(+) Deute viu per operacions formalitzades i no disposades a Curt termini a 31/12 0,00 

Total endeutament per operacions formalitzades i no disposades 0,00 

    

Total deute viu amb entitats financeres 4.287.408,68 

    

(+) Deute viu Fons de finançament pagament a proveïdors (FFPP) 3.001.184,14 

Total deute viu amb entitats no financeres 3.001.184,14 

    

Total deute viu computable a 31/12 (sense deute PIE) 7.247.895,55 

    

Cap. I a V ingressos consolidats AJ + OOAA + VISERMA 11.683.308,66 

(-) Contribucions especials i quotes d’urbanització Ajuntament 0,00 

(-) Ingressos per actuacions urbanístiques Ajuntament -140.000,00 

(-) Altres ingressos inclosos en capítols 1 a 5 no consolidables a futur -226.000,00 

(+) Drets anul·lats per la compensació de la liquidació negativa PIE 2008-2009 40.697,52 

Total ingressos corrents de caràcter ordinari ajustats 11.358.006,18 

    

Ràtio legal d’endeutament en termes consolidats 63,81% 

 

El Pla de sanejament financer aprovat pel període 2016-2019, preveia una ràtio 
d’endeutament per a l’exercici 2019 del 72,30 %, l’estimació a tancament de l’exercici, 
millora la previsió del Pla i s’estima que la ràtio se situarà a 31-12-2019 sobre 69,8 %, 
millorant les previsions en més de 2 punts percentuals, i la projecció a 31-12-2020, 
tenint en compte a més a més l’operació projectada, se situa sobre el 63,81% podent-se 
afirmar que pel que fa a l’endeutament s’està complint escrupolosament el Pla aprovat i 
que finalitzarà a 31-12-2019. 

Per tot això, com es pot veure a finals de 2019, el grup municipal deixarà d’estar 
subjecte a tutela financera, per part dels òrgans de control externs, de la Generalitat de 
Catalunya. 
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Conclusió 

1. Des del punt de vista econòmic i financer el Pressupost general ha estat confeccionat 
d’acord amb el preceptes legals, així com la seva estructura pressupostària és la que 
s’estableix a la nova Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, per la que es modifica la 
Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s’aprova la estructura dels 
pressupostos de les entitats locals. 

2. El pressupost general s’ha elaborat observant les prescripcions legals aplicables i conté 
les previsions racionals per atendre les obligacions i els drets que es preveu liquidar 
durant l’exercici, per a cadascun dels pressupostos que l’integren. 

3. Les dotacions pressupostàries dels seus conceptes i partides s’ajusten a la realitat, amb 
criteris d’austeritat, per una banda en especial els de funcionament, que exigirà per part 
dels gestors de la despesa un rigorós control i un gran esforç de contenció i limitació de 
les mateixes. 

4. Tenint en compte tot el que s’ha exposat i, una vegada analitzades les bases utilitzades 
per a l’avaluació dels ingressos, la suficiència dels crèdits per atendre el compliment de 
les obligacions previstes i les despeses de funcionament d’aquest Ajuntament i la resta 
d’ens del grup municipal, 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. 

5. Per tot això anterior es conclou que el pressupost que es presenta per a la seva aprovació 
està equilibrat i formalment anivellat i en aquest sentit s’informa favorablement. 

 
Vilassar de Dalt, 
 
 
 
 
Sergi Grau i Piniella 
Interventor acctal. 
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