
 

En Miquel Àngel Martínez i Camarasa, Alcalde-President de l’Ajuntament de 

Sant Vicenç de Montalt, amb motiu de l’elaboració del pressupost ordinari per a 

l’exercici de 2010, emet el preceptiu  informe Economico-financer a tenor del 

disposat en 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 en 

l’article 18.1.e) del Reial Decret 500/1990, de 20 d’ abril, pel que es desenvolupa el 

Capítol I del Títol VI del la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en relació a 

l’expedient d’ aprovació del Pressupost Municipal per al exercici 2011, emeto el 

següent  

INFORME 

 

PRIMER. Avaluació dels Ingressos.  

 

INGRESSOS PER IMPOSTOS I TAXES (CAPÍTOLS I, II Y II I) 

 

Els ingressos previstos en els Capítols I i II, Impostos directes e indirectes de 

l’ Estat d’Ingressos del Pressupost de 2011, s’ ha calculat prenent com referència els 

padrons cadastrals corresponents a l’ exercici 2011, adequats  amb arreglo a els 

continguts de les Ordenances fiscals, i aprovades per Acord del Ple de la 

Corporació, de data  de 28 d’0ctubre de 2010. 

 

Els ingressos previstos en el Capítol III, Taxes i altres Ingressos de l’ Estat  

d’ngressos del Pressupost de 2011, s’ han calculat, en la seva major part, prenent 

com referència els drets reconeguts en l’ avanç de la liquidació del Pressupost 

Municipal de l’ exercici 2010, modificats  amb arreglo a les modificacions de les 

tarifes i elements necessaris per a la determinació de les quotes tributàries 



 

contingudes en les Ordenances fiscals, i aprovades per Acord del Ple de la 

Corporació, de data 28 d’octubre de  2010 

 

 

INGRESSOS PER TRANSFERÈNCIES CORRENTS (CAPÍTOL IV)  

 

Les previsions inicials contingudes en el Capítol IV de Transferències 

Corrents, s’ han calculat partint de les quantitats entregades a compte mensualment 

en l’ any 2010 ajustant-les amb un increment del  9,5%,  si bé s’ha previst un 20% 

per cent de  retorn de la quantitat  de 116.472,11euros procedents del cobraments a 

compte de la liquidació de 2009  ja que es va cobrar de mes i s’ha de retornar en 5 

anys. 

 

INGRESOS PER TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL (CAPÍTOL VII ) 

 

Els ingressos previstos en el Capítol VII, Transferències de Capital de                 

l’ Estat d’ Ingressos del Pressupost de 2011, s’ han calculat sobre la base de les 

subvencions previstes i/o concedides per les Entitats. 

 

INGRESSOS PER OPERACIONS DE CRÈDIT (CAPÍTOL IX) 

 

Els ingressos previstos en el Capítol IX, Passius financers de l’ Estat                    
d’ Ingressos del Pressupost de 2011 són, junt a les transferències de capital 
previstes en el Capítol VII, i l’ingrès procedent del Capìtol  VI (venda de Can Delàs) , 
que son merament indicatives, i les necessaris per a realitzar les inversions reals 
consignades en el Capítol VI «inversions reals» i també del capìtol VII 



 

“Transferències de capital”  de l’ Estat de Despeses del Pressupost, i incloses en el 
Pla d’ Inversions. 

 

SEGON. Avaluació de Despeses 

 

DESPESES DE PERSONAL (CAPÍTOL I)  

 

Existeix correlació entre els crèdits del Capítol I de Despeses de Personal, 

inclosos en el Pressupost i l’ Annex de Personal d’ aquesta Entitat Local per a 

aquest exercici econòmic.  

 

No s’ ha previst en el Pressupost cap  increment en el  total de les retribucions 

del capítol I, tal i com preveu la Llei de pressupostos Generals de l’Estat per a 2011, 

essent ajustada al  REAL DECRETO-LEY 8/2010, DE 20 DE MAYO, POR EL QUE 

SE ADOPTAN MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA LA REDUCCIÓN DEL 

DÉFICIT PÚBLICO,  si be com a conseqüència de la prevista aprovació de la 

Valoració de Llocs de treball, en la qual aquest Govern i l’anterior porten treballant 

mes de cinc anys ,  s’ha deixat una partida oberta  de 50. 000 euros per poder fer front 

als ajustaments puntuals que siguin necessaris. 

 

DESPESES EN BENS CORRENTS, SERVEIS I TRANSFERÈNCIES CORRENTS 

(CAPÍTOL II I IV)  

 

El total dels crèdits pressupostaris consignats per operacions corrents poden 

considerar-se suficients per a atendre les obligacions exigibles a la Corporació, i a les 

despeses derivades del funcionament dels serveis existents actualment en aquest 

Ajuntament, 



 

 

 

 

 

 

DEPESES FINANCERES (CAPÍTOL III)  

 

Es preveu la meritació de 46.000 euros en concepte d’interessos dels 

préstecs concertats amb les diferents entitats financeres, 

 

DESPESES PER OPERACIONS DE CAPITAL (CAPÍTOL VI)  

 

S’ han consignat en el Capítol VI d’ Inversions Reals de l’ Estat de Despeses 

del Pressupost Municipal un import de 944.714,77 euros i el Capítol VII amb un 

import de 35.000 euros, finançades amb recursos afectats procedents de 

subvenciones o transferències de capital per import de  178.711,00 euros, amb 

operacions de crèdit per import de 241.609,56 euros, amb venda Can Delàs, per  

import 528.988,08 euros, i amb recursos ordinaris per import de 30.406,21 euros. 

Les inversions previstes en el document pressupostari suposen un 12,86% del 

total dels crèdits pressupostaris de l’ Estat de Despeses. 

Les inversions reals contingudes en el Capítol VI i VII del Pressupost de 

Despeses coincideixen amb les presentades en el Pla d’ Inversions per a l’ exercici 

econòmic del 2011, sent la totalitat/o part d’ elles, Projectes de Despeses d’ Inversió 

amb finançament afectat. 



 

 

La disponibilitat dels crèdits pressupostaris per a despeses amb finançament 

afectat del Capítol VI «Inversions Reals», s’ ha de condicionar a l’ existència de 

documents fefaents que acreditin compromisos fermes d’ aportació, en el cas de les 

subvencions tingudes en compte com previsions inicials en el Capítol VII del 

Pressupost d’ Ingressos, i a la concessió d’ autorització de l’ òrgan competent de la 

Comunitat Autònoma, en el cas de les operacions de crèdit objecte d’ autorització, 

tingudes en compte com previsions inicials en el Capítol IX del Pressupost                    

d’ Ingressos.  

 

TERCER. El Capital viu pendent d’ amortitzar a 31 de desembre de 2010, pels 

préstecs concertats i vigents, segons es desprèn dels Estats financers ascendeix a  

3.241.651,15 euros, que suposa un 44.84% dels drets reconeguts nets per operacions 

corrents (Capítols I al V) de l’ última liquidació practicada corresponent a l’ any 2009, 

que ascendeix a 7.228.133.75 euros, no superant el límit del 75% establert a l’ article 

14,2 del “REAL DECRETO-LEY 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan 

medidas extraordinarias para la reducción del déficit público”,  modificat per la llei de 

pressupostos generals de l’Estat per a 2011. 

 

La carrega financera consignada en les partides pressupostàries interessos 

préstecs concertats i amortització préstecs concertats, ascendeix a 365.253,70  

euros, que suposa un 5.48% sobre els ingressos previstos per recursos ordinaris en 

el Projecte Pressupost Municipal de 2011. 

 

QUART. 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 a atendre el compliment de les obligacions previsibles, 

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. 

 

CINQUÈ. S’ acompanya la documentació previnguda legalment. 

 

 

Miquel Àngel Martínez i Camarasa, Alcalde. 

Sant Vicenç de Montalt,  30 de desembre  de 2010. 

L’Alcalde 

  

 

Signat: Miquel Àngel Martínez i Camarasa, 


