
INFORME ECONÒMIC – FINANCER DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT D’ARENYS DE MAR PER 
A L’ANY 2022

D’acord amb 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, el Pressupost de l’Ajuntament d’Arenys de Mar serà 
format per l’Alcaldessa – Presidenta, i s’hi hauran d’unir, entre d’altres, un informe econòmic – financer, en 
què s’exposin les bases utilitzades per a l’avaluació dels ingressos i de les operacions de crèdit previstes, la 
suficiència dels crèdits per atendre el compliment de les obligacions exigibles i les despeses de 
funcionament i, en conseqüència, l’efectiu anivellament dels Pressupostos.

Així mateix, el Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 
39/1988, en matèria de Pressupostos, estableix que, en relació a les operacions de crèdit, s’inclourà a 
l’informe, a més a més del seu import, el detall de les característiques i condicions financeres de tot ordre en 
què es prevegin concertar i es farà una especial referència a la càrrega financera que pesi sobre 
l’Ajuntament abans i després de la seva formalització.

Així doncs, en compliment de la legislació aplicable exposada, aquesta Regidoria d’Hisenda emet el següent 
informe econòmic financer:

I. ANTECEDENTS

El Congrés dels Diputats, en data 20 d’octubre de 2020 i per majoria absoluta dels seus membres, acordà 
l’apreciació d’una situació d’emergència extraordinària que permet l’aplicació dels articles 135.4 de la 
Constitució i 11.4 de la LOEPS i conseqüentment va quedar suspès per als exercicis 2020 i 2022 l’acord del 
Consell de Ministres de febrer de 2020 i les regles fiscals contingudes a la LOEPSF. El Ple de 13 de 
setembre de 2021 del Congrés dels Diputats va acordar el manteniment de la suspensió de les regles fiscals 
per l’exercici 2022.

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, 
l’Ajuntament va elaborar el Marc Pressupostari 2022-2024 i les Línies Fonamentals del Pressupost per a 
l’any 2022. No obstant, s’ha de posar de manifest que aquest pressupost per a l’any 2022 contempla 
desviacions importants respecte els documents anteriors, atès que la corporació ha decidit incorporar la 
majoria de la despesa (despesa pluriennal) relativa a l’execució del projecte de la rehabilitació de l’Edifici de 
Les Clarisses d’Arenys de Mar per al seu ús com a biblioteca municipal, amb una anualitat prevista 
inicialment al pressupost de 2022 de 4.733.542,09 euros.

CAP. DENOMINACIÓ
PROJECTE 

PRESSUPOST 
2022 

CONSOLIDAT

MARC 
PRESSUPOSTARI 

2022-2024

LÍNIES 
FONAMENTALS 
PRESSUPOST

DIFERÈNCIES 
MARC 

PRESSUPOSTARI 
2022-2024

DIFERÈNCIES 
LÍNIES 

FONAMENTALS 
PRESSUPOST

DESPESES
1 DESPESES DE 

PERSONAL
8.919.515,31 8.831.372,61 8.817.786,17 88.142,70 101.729,14

2 DESPESES CORRENTS 
EN BÉNS I SERVEIS

7.597.773,59 8.017.650,82 8.150.472,13 -419.877,23 -552.698,54

3 DESPESES 
FINANCERES

58.334,21 25.977,29 35.335,18 32.356,92 22.999,03

4 TRANSFERÈNCIES 
CORRENTS

1.040.719,98 648.140,50 648.140,50 392.579,48 392.579,48

5 FONS DE 
CONTINGÈNCIA I 
ALTRES IMPREVISTOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 INVERSIONS REALS 5.165.727,09 1.198.651,40 1.279.678,56 3.967.075,69 3.886.048,53
7 TRANSFERÈNCIES DE 

CAPITAL
58.765,00 0,00 0,00 58.765,00 58.765,00

8 ACTIUS FINANCERS 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00
9 PASSIUS FINANCERS 403.600,00 393.349,77 393.451,84 10.250,23 10.148,16

TOTAL PRESSUPOST 23.274.435,18 19.145.142,39 19.354.864,38 4.129.292,80 3.919.570,80
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CAP. DENOMINACIÓ
PROJECTE 

PRESSUPOST 
2022 

CONSOLIDAT

MARC 
PRESSUPOSTARI 

2022-2024

LÍNIES 
FONAMENTALS 
PRESSUPOST

DIFERÈNCIES 
MARC 

PRESSUPOSTARI 
2022-2024

DIFERÈNCIES 
LÍNIES 

FONAMENTALS 
PRESSUPOST

INGRESSOS
1 IMPOSTOS DIRECTES 7.995.965,00 8.139.122,35 8.190.950,00 -143.157,35 -194.985,00
2 IMPOSTOS 

INDIRECTES
350.000,00 275.000,00 267.000,00 75.000,00 83.000,00

3 TAXES, PREUS 
PÚBLICS I ALTRES 
INGRESSOS

5.246.100,00 5.179.888,60 5.209.852,00 66.211,40 36.248,00

4 TRANSFERÈNCIES 
CORRENTS

4.514.219,00 4.455.905,56 4.512.313,72 -58.313,44 1.905,28

5 INGRESSOS 
PATRIMONIALS

237.805,00 158.335,00 233.950,00 79.470,00 3.855,00

6 ALIENACIÓ 
INVERSIONS REALS

7 TRANSFERÈNCIES DE 
CAPITAL

521.542,14 186.320,22 186.320,22    335.221,92 335.221,92

8 ACTIUS FINANCERS 30.000,00 30.000,00 30.000,00                         
9 PASSIUS FINANCERS 4.380.646,45 720.570,68 724.478,44         3.660.075,77 3.656.168,01

TOTAL PRESSUPOST 23.276.277,59 19.145.142,40 19.354.864,38 4.131.135,19 3.921.413,22

El pressupost general de l’Ajuntament d’Arenys de Mar s’integra pel de la pròpia entitat i el de l’EPEL Ràdio 
Arenys, classificada com administració pública. El Pressupost general de l’exercici 2022 assoleix l’import 
consolidat de despeses de 23.274.435,18 euros i d’ingressos 23.276.277,59 euros.

PRESSUPOST DE DESPESES CONSOLIDAT PER AL 2022

CAPÍTOL DENOMINACIÓ AJUNTAMENT EPE OP.INTERNE
S

TOTAL

ARENYS DE MAR RÀDIO ARENYS
DESPESES

1 DESPESES DE PERSONAL 8.674.441,93 245.073,38 8.919.515,31
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I 

SERVEIS
7.539.573,59 58.200,00 7.597.773,59

3 DESPESES FINANCERES 57.950,00 384,21 58.334,21
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.289.719,98 -249.000,00 1.040.719,98
5 FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES 

IMPREVISTOS
0,00 0,00

6 INVERSIONS REALS 5.159.727,09 6.000,00 5.165.727,09
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 64.765,00 -6.000,00 58.765,00
8 ACTIUS FINANCERS 30.000,00 30.000,00
9 PASSIUS FINANCERS 403.600,00 403.600,00

TOTAL PRESSUPOST 23.219.777,59 309.657,59 -255.000,00 23.274.435,18

CAPÍTOL DENOMINACIÓ AJUNTAMENT EPE OP.INTERNE
S

TOTAL

ARENYS DE MAR RÀDIO ARENYS

INGRESSOS
1 IMPOSTOS DIRECTES 7.995.965,00 7.995.965,00
2 IMPOSTOS INDIRECTES 350.000,00 350.000,00
3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES 

INGRESSOS
5.191.100,00 55.000,00 5.246.100,00

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 4.514.219,00 249.000,00 -249.000,00 4.514.219,00
5 INGRESSOS PATRIMONIALS 236.305,00 1.500,00 237.805,00
6 ALIENACIÓ INVERSIONS REALS
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 521.542,14 6.000,00 -6.000,00 521.542,14
8 ACTIUS FINANCERS 30.000,00 30.000,00
9 PASSIUS FINANCERS 4.380.646,45 4.380.646,45

TOTAL PRESSUPOST 23.219.777,59 311.500,00 -255.000,00 23.276.277,59

A) BASES UTILITZADES PER A L’AVALUACIÓ DELS INGRESSOS
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Els elements que s’han pres com a bases per a l’avaluació dels ingressos d’una forma genèrica són els 
següents:

- La conjuntura econòmica

El projecte de pressupost 2022 que aquí es presenta s’ha elaborat novament en el marc d’incertesa 
derivada de la situació de crisi sanitària provocada pel COVID-19. Aquesta situació inesperada i 
sobrevinguda afecta a l’esfera social i econòmica del país però també al funcionament pròpiament dit de les 
administracions públiques, per la qual cosa la previsió dels ingressos, tant derivats de l’activitat econòmica o 
de la prestació de serveis, com de les despeses s’ha dut a terme considerant una possible estabilitat futura i 
una tendència a la normalització de l’activitat, això sí, considerant que ens situem en escenari de pandèmia 
sanitària que ens ha de donar un cert marge per poder actuar davant de possibles imprevistos.

En l’àmbit dels ingressos destacar:

 Aprovació de les ordenances fiscals per a l’any 2022, on no s’augmentaven els imports ni dels impostos 
ni de les taxes. 

 Per la consignació dels ingressos s’ha tingut en compte el grau d’execució al mes d’octubre de les 
actuals aplicacions, projectant a 31 de desembre els resultats reals (disminuint si es el cas per les 
previsions de baixes per fraccionament o aplaçament) i incorporant, quan així, procedia, les variacions 
previstes per l’exercici 2022, com a conseqüència de la variació de bases o altres circumstàncies 
relacionada amb la gestió i també agafant com a referència els drets reconeguts nets dels tres últims 
exercicis, tot i que tenint en compte l’alteració que va provocar la COVID 19 en la liquidació d’alguns 
impostos i taxes durant l’exercici 2020. 

 Sentència del Tribunal constitucional de 26/10/2021 que declara inconstitucional l’actual sistema de 
determinació de la base imposable de l’Impost sobre l’increment de valors de terrenys de naturalesa 
urbana per ser aliè a la realitat del mercat immobiliari i a la crisi econòmica, i per tant, al marge de la 
capacitat econòmica gravada per l’impost i demostrada pel contribuent, vulnerant el principi de capacitat 
econòmica com a criteri d’imposició (art.31.1 CE).

 Supressió de la previsió del ingressos procedents de l’impost sobre béns immobles de característiques 
especials atès que el passat 31 d’agost va finalitzar la concessió de l’autopista de peatge.

 Increment de les previsions de les transferències de l’administració de l’Estat (amb un augment del 
8,06%) que s’han calculat tenint en compte un increment del 5% sobre les entregues a compte del 2021.

Assenyalats de forma genèrica els criteris, tot seguit s’especifica la variació i composició del pressupost 
d’ingressos per l’exercici de l’any 2022.

C A P Í T O L
Previsions 

inicials
2022

Previsions inicials
2021 DIFERÈNCIA %

1 Impostos directes. 7.995.965,00 8.415.435,00 -419.470,00 -4,98
2 Impostos indirectes. 350.000,00 190.000,00 160.000,00 84,21 
3 Taxes, preus públics i altres ingressos. 5.191.100,00 5.102.428,12 88.671,88 1,74 
4 Transferència corrents. 4.514.219,00 4.260.386,34 253.832,66 5,96 
5 Ingressos patrimonials. 236.305,00 156.835,00 79.470,00 50,67 
7 Transferències de capital. 521.542,14 194.475,64 327.066,50 168,18 
8 Actius financers. 30.000,00 30.000,00 0,00 
9 Passius financers. 4.380.646,45 4.380.646,45 0,00 

Total pressupost 23.219.777,59 18.349.560,10 4.870.217,49 26,54 

PRESSUPOST D´INGRESSOS COMPARATIU PER ARTICLES

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació 8f678f364d62434cabc362c36000acac001

Url de validació https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

L
ai

a 
M

ar
ti

n
 R

o
m

an
o

24
/1

2/
20

21
R

eg
id

o
r/

a 
S

er
ve

is
 e

co
n

ò
m

ic
s

https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


ARTICLE
Previsions 

inicials
2022

Previsions 
inicials
2021

DIFERÈNCIA %

11 Impostos sobre el capital. 7.800.480,00 8.218.335,00 -417.855,00 -5,08
13 Impost sobre les Activitats Econòmiques. 195.485,00 197.100,00 -1.615,00 -0,82
29 Altres impostos indirectes. 350.000,00 190.000,00 160.000,00 84,21 
30 Taxes per la prestació de serveis públics bàsics. 1.890.045,00 1.894.710,00 -4.665,00 -0,25
31 Taxes per la prest de servic públ de caràcter social i 

prefe
143.085,00 143.480,00 -395 -0,28

32 Taxes per la realizac de activid de competència local. 216.240,00 161.640,00 54.600,00 33,78 
33 Taxes per utilizac privat o el aprovech esp del dom púb 

loc
460.750,00 477.665,00 -16.915,00 -3,54

34 Preus públics. 1.196.645,00 1.202.235,00 -5.590,00 -0,46
38 Reintegraments d'operacions corrents. 1.120,00 1.085,00 35 3,23 
39 Altres ingressos. 1.283.215,00 1.221.613,12 61.601,88 5,04 
42 De l'Administració de l'Estat. 3.676.770,00 3.402.435,00 274.335,00 8,06 
45 De Comunitats Autònomes. 392.620,00 436.731,34 -44.111,34 -10,10
46 D'Entitats Locals. 444.829,00 421.220,00 23.609,00 5,60 
48 De famílies i institucions sense fins de lucre. 0,00 
52 Interessos de dipòsits. 0,00 
54 Rendes de béns immobles. 11.785,00 11.580,00 205 1,77 
55 Productes de concessions i aprofitaments especials. 224.520,00 145.255,00 79.265,00 54,57 
75 De Comunitats Autònomes. 86.386,50 8.155,42 78.231,08 959,25 
76 D'Entitats Locals. 435.155,64 186.320,22 248.835,42 133,55 
78 De famílies i institucions sense fins de lucre. 0,00 
79 De l'exterior. 0,00 
82 Reintegro de prést y anticipos concedidos al sector público 0,00 
83 Reintegraments de préstecs de fora del sector públic. 30.000,00 30.000,00 0,00 
87 Romanent de tresoreria. 0,00 
91 Préstecs rebuts en euros. 4.380.646,45 4.380.646,45 0,00 

Total pressupost 23.219.777,59 18.349.560,10 4.870.217,49 26,54 

A.1.) INGRESSOS PER OPERACIONS CORRENTS

Capítol I: Impostos directes: IBI, IVTM, IAE, INTNU

Aquest Capítol ha disminuït, passant  de 8.415.435,00 a 7.995.965 el que suposa un – 4,98%. 

El detall dels drets reconeguts en la liquidació de l’exercici 2020 i a data 31 d’octubre de 2021 que serveixen 
de base per les estimacions és el següent:

2020 31/10/2021 2022
APLICACIÓ DESCRIPCIÓ DRETS 

RECONEGUTS NETS
DRETS 

RECONEGUTS NETS
CRÈDITS 
INICIALS

21 11200 IMPT SOBRE BÉNS IMMOBLES. BÉNS 
IMMOBLES DE NAT.RÚSTICA 11.689,86 11.180,45 11.180,00

21 11300 IMPTO SOBRE BÉNS IMMOBLES. BÉNS 
IMMOBLES DE NATURALESA URBAN 6.394.469,34 6.450.830,88 6.365.000,00

21 11400 IMPOST S/BÉNS IMMOBLES. BÉNS IMMOBLES 
DE CARACT ESPECIALS 352.488,80 352.488,80 0,00

21 11500 IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ 
MECÀNICA 779.780,10 770.636,58 769.300,00

21 11600 IMPOST SOBRE L'INCREM DEL VALOR DELS 
TERRENYS DE NATUR URBAN 825.242,86 1.103.632,50 655.000,00

21 13000 IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 206.438,09 199.746,44 195.485,00
TOTAL CAPITOL 1 8.570.109,05 8.888.515,65 7.995.965,00

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
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A. Impost sobre béns immobles

Pel que fa a l’impost sobre béns immobles relatiu als béns immobles de naturalesa urbana s’ha augmentat 
lleugerament, passant dels 6.345.900,00 euros previstos al 2021 als 6.365.000 euros del 2022, tenint en 
compte els drets reconeguts a octubre de 2021, (6.450.830,88 €) atenent a que encara manquen 
comptabilitzar les baixes per fraccionament o aplaçament i tenint en compte l’estimació del padró de 2022 
obtingut amb les dades actuals per import de  6.289.313,42 euros. 

S’ha suprimit la previsió de l’impost sobre béns immobles de característiques especials atès que el passat 
31 d’agost va finalitzar la concessió de l’autopista. Això ha suposat una davallada d’ingressos per aquest 
concepte de 352.488,80 euros. 

B. Impost sobre vehicles de tracció mecànica

La previsió d’ingressos per aquest impost disminuït lleugerament respecte l’exercici anterior, passant de 
776.685 € el 2021 a 769.300 € atès que s’ha pres com a referència els drets reconeguts a 31 d’octubre de 
2021 (770.636,58 €) menys les possibles baixes per fraccionament o aplaçament.

C. Impost sobre l’ increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

Per a l’any 2022 es pressuposten 655.000 euros mentre que a l’exercici 2021 l’import era de 730.600 euros. 
S’ha considerar la disminució que suposarà l’aplicació de la sentència del Tribunal constitucional de 
26/10/2021 que declara inconstitucional l’actual sistema de determinació de la base imposable per ser aliè a 
la realitat del mercat immobiliari i a la crisi econòmica, i per tant, al marge de la capacitat econòmica 
gravada per l’impost i demostrada pel contribuent, vulnerant el principi de capacitat econòmica com a criteri 
d’imposició (art.31.1 CE).

La incidència en el pressupost inicial no ha estat molt elevada donat que en el pressupost de 2021 no es 
recollia l’augment que representaven les xifres liquidades dels últims exercicis. Per la previsió inicial de 
l’exercici 2022 s’han disminuït un 35% (aproximació del què pot suposar l’aplicació del nou càlcul per 
determinar la base imposable) la mitjana dels drets reconeguts dels cinc últim exercicis i restant també la 
previsió de minoració que suposa l’increment del % de bonificació establerta en les transmissions de 
terrenys (...) que afectin a l’habitatge habitual de causant realitzades a títol lucratiu per causa de mort, que 
ha passat del 60% al 65% amb la modificació de la corresponen ordenança fiscal per l’exercici 2022.

D. Impost sobre activitats econòmiques

Per a l’any 2022 es manté pràcticament inalterada la previsió adequant-se a la previsió als drets reconeguts 
nets a 31 d’octubre de 2021 (199.746,44 €) menys les possibles baixes per fraccionament o aplaçament.

Capítol II: Impostos Indirectes: ICIO

L’ Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres ha augmentat les seves previsions de 190.000 euros 
(2021) a 350.000 euros (2022) el que suposa un increment del 84,21%, atesos els drets reconeguts nets a 
octubre de 2021 (329.238,12 euros).S’ha realitzat una previsió inicial prudent tenint en compte la gran 
variabilitat dels drets reconeguts en concepte d’aquest impost en els últims exercicis.

Capítol III: Taxes, preus públics i altres Ingressos.

El detall dels drets reconeguts en la liquidació de l’exercici 2020 i a data 31 d’octubre de 2021 que serveixen 
de base per les estimacions és el següent:

2020 31/10/2021 2022
APLICACIÓ DESCRIPCIÓ DRETS 

REC. NETS
DRETS REC. 

NETS
CRÈDITS 
INICIALS

50 30100 SERVEI DE CLAVEGUERAM 393.570,67 393.779,77 392.125,00
51 30200 SERVEI DE RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES 1.207.916,51 1.434.427,55 1.427.635,00
50 30900 TAXA PER PRESTACIÓ SERVEIS CEMENTIRI 76.075,05 68.057,28 70.285,00
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APLICACIÓ DESCRIPCIÓ
2020 31/10/2021 2022

DRETS 
REC. NETS

DRETS REC. 
NETS

CRÈDITS 
INICIALS

70 31200 TAXA SERVEI ESCOLA DE MÚSICA 88.802,14 108.744,63 133.295,00
82 31300 TAXA PER SERVEIS ESPORTIUS 0,00 312,50 310,00
63 31900 TAXA MUSEUS 781,00 1.416,80 1.710,00
91 31900 TAXA SERVEIS SANITAT 8.380,55 1.176,10 7.770,00
40 32100 LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 50.111,50 79.614,47 95.500,00
40 32200 CÈDULES D'HABITABILITAT I LLICÈNCIES DE PRIMERA OCUPACIÓ 1.796,46 4.603,25 2.710,00
20 32500 TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS 13.930,58 13.934,75 12.655,00
90 32600 TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES 18.282,40 13.007,86 17.965,00
10 32900 TAXA SERVEIS SALA ACTES AJUNTAMENT 153,20 0,00 0,00
30 32900 TAXA SERVEIS MERCAT 49185,6 35447,4 47265
40 32900 TAXA INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS 21.960,40 35.570,62 35.435,00
50 32900 ALTRES TAXES PER LA REALITZ D'ACTIVITATS DE COMPETÈNCIA LOC 0,00 354,50 0,00
90 32900 TAXA SERVEI VIGILÀNCIA ESPECIAL 0,00 4.551,61 4.710,00
21 33100 TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES 73.153,51 73.943,53 73.600,00
21 33200 TAXA PER UTIL PRIV O APRVE ESP PER EMP EXPL DE SERV DE SUBM 158.114,13 121.543,28 158.100,00
21 33300 TAXA PER UTIL PRIVAT O APROF ESP PER EMP EXPL DE SERV 

TELECO
2.857,29 2.442,64 2.440,00

40 33500 TAXA PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB TERRASSES 92,22 65.361,48 87.615,00
90 33600 TAXA OCUP VIA PÚB.TALLAMENT CARRERS 11.583,80 8.730,00 7.660,00
21 33800 COMPENSACIÓ DE TELEFÒNICA D'ESPANYA S.A 57.145,22 55.179,16 55.180,00
21 33900 ALTRES TAXES PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA DEL DOMINI PÚBLIC 976,06 1.386,04 1.385,00
30 33900 TAXA OVP MERCAT SETMANAL 50.686,29 36.961,20 57.840,00
40 33900 TAXA O.V.P MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ 12.868,86 16.777,21 15.490,00
60 33900 TAXA ÚS DESPENDÈNCIES CALISAY 1.083,00 1.202,00 1.440,00
80 34100 PREU PÚBLIC TELEASSISTÈNCIA I SERVEI BÀSIC AJUDA A DOMICILI 25.034,39 14.833,94 18.735,00
83 34100 PREU PÚBLIC GERIÀTRIC 856.144,51 797.297,33 831.090,00
70 34200 PREU PÚBLIC ENSENYAMENTS ESPECIALS 1.467,36 1.503,65 1.805,00
71 34200 PREU PÚBLIC CASAL D'ESTIU 8938 20316,85 20185
70 34201 PREU PÚBLIC ESCOLA BRESSOL 181.711,04 259.452,64 309.180,00
82 34300 SERVEIS ESPORTIUS 51,44 0,00 0,00
63 34400 PREUS PÚBLIC MUSEUS 117,15 211,2 760
60 34900 PREUS PÚBLICS CULTURA 0,00 14.890,00 14.890,00
74 34900 ALTRES PREUS PÚBLICS 0 1,25 0
21 38900 ALTRES REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRENTS 1.124,02 21.671,64 1.120,00
40 39100 MULTES PER INFRACCIONS URBANÍSTIQUES 300,00 0,00 0,00
21 39110 MULTES PER INFRACCIONS TRIBUTÀRIES I ANÀLOGUES 7681,95 45592,26 10560
90 39120 MULTES PER INFRACCIONS DE L'ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ 583.493,00 479.694,00 585.000,00
21 39190 ALTRES MULTES I SANCIONS 16.169,16 48.455,78 6.390,00
51 39190 ALTRES MULTES I SANCIONS MEDI AMBIENT 11.926,00 0,00 0,00
21 39200 RECÀRREC EXTEMPORANEÏTAT 3.877,83 5.158,16 4.700,00
21 39211 RECÀRREC DE CONSTRENYIMENT 148.516,87 168.195,52 168.120,00
21 39300 INTERESSOS DE DEMORA 54.856,35 37.425,89 44.525,00
21 39900 ALTRES INGRESSOS DIVERSOS 33.810,69 49.559,89 16.860,00
40 39900 EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES 156.522,95 0,00 5.000,00
51 39900 INGRESSOS RECOLLIDA I TRANSPORT ENVASOS VIDRE 30.093,57 2.777,47 33.350,00
70 39900 ALTRES INGRESSOS DIVERSOS 1880 2377 2375
51 39901 INGRESSOS RECOLLIDA I TRANSPORT PAPER I CATRÓ 20.601,69 3.217,44 21.645,00
51 39902 INGRESSOS RECOLLIDA I TRANSPORT ENVASOS LLEUGERS 187.146,70 52.121,86 193.275,00
51 39903 INGRESSOS VALORITZACIÓ ENERGÈTICA ENVASOS LLEUGERS 6.170,40 462,10 5.625,00
51 39904 INGRESSOS TRANSFERÈNCIA ENVASOS LLEUGERS 0 0 10.540,00
51 39905 INGRESSOS RECOLLIDA I TRANSPORT PILES 0,00 0,00 515,00
51 39906 INGRESSOS RETORN CÀNON RECOLLIDA I TRACTAMENT FORM 104.519,64 89.217,68 118.535,00
51 39907 INGRESSOS VENDA PAPER I CARTRÓ 6.453,65 1.491,70 37.165,00
33 39908 ALTRES INGRESSOS DIVERSOS TAXA TURISTICA 7.383,61 7.432,04 5.750,00
51 39908 ALTRES INGRESSOS DIVERSOS MEDI AMBIENT 0,00 65.581,59 13.285,00
71 39908 liquidació deixalleria 0,00 0,00 0,00
20 39909 RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 3 4.755.498,41 4.767.464,51 5.191.100,00

Aquest Capítol ha augmentat les seves previsions de 5.102.428,12 euros (2021) a 5.191.100,00 euros 
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(2022) el que suposa un increment del 1,74%. S’ha augmentat la previsió dels ingressos per la venda de 
paper i cartró, d’acord amb les previsions efectuades per la regidoria de medi ambient. També destacar 
l’augment de les previsions dels ingressos procedents de les llicències urbanístiques, del preu públic del 
geriàtric i del recàrrec de constrenyiment. Per contra s’han disminuït les previsions d’ingrés del preu públic 
de les escoles bressol tenint en compte el drets reconeguts a novembre de l’exercici 2021.

La realització de les previsions de diversos ingressos relatius a activitats que a l’exercici 2020 van veure 
afectada la seva realització per la pandèmia de la Covid s’ha realitzat considerant que durant el 2022 es 
durant a terme o es podran prestar en la seva totalitat els respectius serveis que es financen amb la 
corresponent taxa. És el cas per exemple de l’escola de música, l’escola bressol, el casal d’estiu, diverses 
activitats culturals, o l’ocupació de la via pública amb terrasses o el mercat setmanal entre d’altres. Aquesta 
previsió s’ha efectuat de la mateixa manera en el pressupost de despeses, pressupostant en la seva totalitat 
el costos associats als serveis corresponents i preveient que es podran prestar íntegrament.

Capítol IV: Transferències corrents: Participació en Tributs de l’Estat i de la Generalitat i 
Subvencions corrents.

En aquest capítol s’ha previst un increment del 5,96% respecte a les previsions inicials de 2021, passant de 
4.260.386,34 euros al 2021 a 4.514.219,00 euros al 2022 .

L’increment del capítol s’explica principalment en l’augment de les previsions de les transferències de 
l’administració de l’Estat (amb un augment del 8,06%). La Participació en el Tributs de l’Estat s’ha calculat 
moderadament amb un increment del 5% sobre les entregues a compte del 2021. La previsió d’augment de 
les bestretes a compte es situa al voltant del 13,4% d’acord amb el projecte de Llei de Pressupostos 
Generals de l’Estat per l’exercici 2022, però cal tenir en compte que també es preveu que la liquidació 
definitiva de l’exercici 2020 tindrà segurament caràcter negatiu (reintegrament), tot i que al projecte de 
l’esmentada llei també es preveu una dotació addicional de recursos per incrementar el finançament de les 
entitats locals amb saldo negatiu de la liquidació de la participació de l’exercici 2020.

Per contra, s’ha disminuït la previsió de les transferències de comunitats autònomes (reducció del 10,10%),  
passant d’un previsió inicial al 2021 de 436.731,34 euros a 392.620,00 euros al 2022, atès que al 2021 no 
s’han acomplert les previsions inicials de finançament de la Generalitat de les llars d’infants i escoles bressol 
titularitat de l’Ajuntament.  

Es produeix una augment en les transferències d’entitats locals (increment del 5,6%), en concret les 
relatives a la Diputació de Barcelona,  passant d’un previsió inicial al 174.090 euros al 2021 a 253.844 euros 
al 2022, Aquest increment es basa en l’augment, respecte de les previsions inicials, dels drets reconeguts a 
l’exercici 2021 principalment per les subvencions rebudes per l’àrea de serveis socials i ensenyament. S’han 
disminuït les previsions en referència a les transferència que realitza el Consell Comarcal del Maresme 
relatives al convenis signats amb la Generalitat en matèria de serveis socials, en base als drets reconeguts 
fins a mig novembre.

Capítol V: Ingressos patrimonials.

El detall dels drets reconeguts en la liquidació de l’exercici 2020 i a data 31 d’octubre de 2021 que serveixen 
de base per les estimacions és el següent:

2020 31/10/2021 2022

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ DRETS 
RECONEGUTS 

NETS

DRETS 
RECONEG
UTS NETS

CRÈDITS 
INICIALS

21 52000 INTERESSOS DIPÒSITS 2,24
80 54100 ARRENDAMENTS DE FINQUES.HABITATGES SOCIALS 11.465,63 7.269,47 11.785,00
50 55000 CANON TANATORI I CEMENTIRI 8.095,12 10.635,63 8.695,00
82 55000 CONCESSIONS ADMINISTRATIVES ESPORTS 18.754,12 9.755,83 26.200,00
90 55000 CANON SERVEI GRUA 26.524,96 0,00 13.430,00
51 55900 INGRESSOS APROFITAMENTS ESPECIALS GUINGUETES 82.997,30 171.387,85 176.195,00

147.839,37 199.048,78 236.305,00
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Per a l’any vinent el Capítol V augmenta de 156.835 € a 236.305 €, el que representa un 50,67%. S’ha 
pressupostat un increment dels ingressos procedents dels aprofitaments especials de guinguetes d’acord 
amb les adjudicacions (licitació) efectuades durant aquest exercici.

A.2) INGRESSOS PER OPERACIONS DE CAPITAL

Capítol VI. Alienació d’Inversions Reals

A l’exercici 2022 no es preveu realitzar cap venda de patrimoni municipal.

Capítol VII. Transferències de capital

Aquestes transferències ascendeixen a 521.542,14 €, i fan referència a:

 Línia 1 “Projectes sostenibles” del Programa general d’inversions, en el marc del Pla de concertació 
Xarxa de Governs Locals 2020-2023 de la Diputació de Barcelona ( anualitat prevista 2022 de 248.427 
euros).

 Institut Català d’energia, subvenció dins el “Programa d’incentius a la mobilitat eficient i sostenible” 
(22.386,50 euros).

 Oficina de suport a la iniciativa cultural, subvenció “Obres de restauració i conservació d’immobles de 
notable valor cultural” (anualitat 2022 de 64.000 euros).

 “Prog. Específic de Resiliència Local” de la Diputació de Barcelona (186.728,64 euros)

Capítol VIII. Actius financers

Es pressuposten els reintegraments de les bestretes al personal, que s’equilibren amb les bestretes 
concedides a l’estat de despeses.

Capítol IX Passius financers

En relació a l’endeutament a llarg termini per a finançar despeses d’inversió de l’exercici 2022, s’ha previst 
la concertació d’una operació de crèdit 4.380.646,45 euros. 

B) BASES UTILITZADES PER A L’AVALUACIÓ DE LES OPERACIONS DE CRÈDIT PREVISTES

El Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, 
en matèria de Pressupostos, estableix que, en relació a les operacions de crèdit, s’inclourà a l’informe, a 
més a més del seu import, el detall de les característiques i condicions financeres de tot ordre en què es 
prevegin concertar i es farà una especial referència a la càrrega financera que pesi sobre l’Ajuntament 
abans i després de la seva formalització. 

L’any 2022 es preveu concertar operacions de crèdit per import de 4.380.646,45 euros, d’acord amb l’Annex 
d’Inversions que integra la documentació complementària del pressupost l’operació de crèdit per l’exercici 
2022 ha de donar cobertura financera a l’import de les inversions que no es financen amb ingressos 
ordinaris o subvencions d’altres administracions públiques.

L’operació es preveu concertar dins el Programa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona. Es determina 
el valor màxim a tramitar tenint en compte el compliment dels criteris d’elegibilitat establerts a l’article 50 del 
RDL 17/2014. 

La Diputació de Barcelona està tramitant una nova acció concertada per a entitats financeres al Programa 
de Crèdit Local 2022-2023 destinada a seleccionar una entitat financera disposada a obrir una línia de crèdit 
permanent per als ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades de la província de Barcelona per a 
operacions a llarg termini. La convocatòria publicada al BOP de data 2/8/2021 estableix les característiques 
mínimes dels préstecs a signar entre l’ajuntament o EMD i l’entitat financera seleccionada, acollits al 
Programa de Crèdit Local:
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- Import: coincidirà amb la proposta feta per la Diputació de Barcelona i aprovat per l’entitat financera, 
per a cada sol·licitud formulada. 

- Disponibilitat: serà d’un any. S’entendrà per un any, 3 trimestres naturals més fracció de trimestre. 
En tot cas la primera disponibilitat del préstec, coincidirà amb el moment de la seva signatura i serà 
com a mínim igual a l’import de la subvenció de la Diputació. 

- Carència: serà d’un any. 
- Durada dels contractes de préstecs: serà de 10 anys.
- Sistema d’amortització: Trimestral en la forma habitual de l’entitat financera.
- Períodes de liquidació d’interessos: trimestrals. 
- Tipus d’interès aplicable: EURIBOR a tres mesos + diferencial màxim sobre l’EURIBOR establert 

per Resolució de la Secretaria General del Tresor i Política Financera (per acrònim RSGTPF) en el 
moment de la concessió del préstec – millora de l’entitat. Com millora de l’entitat s’entendrà el 
percentatge de reducció, que s’aplicarà al diferencial màxim sobre l’euríbor a tres mesos per un 
préstec de vida mitjana 67,50 mesos, establert a la RSGTPF, ofert per l’entitat financera 
adjudicatària.

- Comissions i altres despeses: sense comissions ni despeses de cap mena
- En la firma dels contractes de préstec, entre l’entitat financera i l’ajuntament o l’entitat municipal 

descentralitzada, actuaran com a fedatari/a públic/a el/la secretari/ària de l’entitat local respectiva. 

Dins el Programa de Crèdit Local es preveu la concertació de la totalitat del crèdit previst si es compleixen 
tenint en compte el compliment dels criteris d’elegibilitat establerts a l’article 50 del RDL 17/2014. Si no fos 
així, l’import del préstec màxim tramitable dins aquest programa disminueix i l’import no atorgat es 
sol·licitaria al sector privat. En aquest cas l’operació hauria de tenir les següents condicions financeres:

- Tipus d’interès: euríbor trimestral + diferencial sota els criteris de prudència financera establerts 
mensualment per la Secretaria General del Tresor i Política Financera, en aplicació del que 
estableix l’art. 48.3 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals aprovat per R.D. Legislatiu 2/2004, de 
5 de març de 2004.

- Comissions: Les incloses dins el cost de l’operació de manera que tipus + comissions es trobi dins 
els criteris de prudència financera establerts mensualment per la Secretaria General del Tresor i 
Política Financera.

Pel que fa al règim a aplicar en la concertació d’operacions de crèdit s’estarà al següent:

D’acord amb la disposició addicional 14 del Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures 
urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per la correcció del dèficit públic (redacció donada 
per la disposició final 31 de la llei 17/2012, de 27 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a 
l’any 2013), poden finançar amb operacions de crèdit a llarg termini els nous projectes d’inversió previstos 
en el pressupost de 2022  quan es donin les condicions següents:

a) Que l’estalvi net, calculat en la forma que estableix l’article 53 del Text Refós de la Llei reguladora 
de las Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, a partir de la 
liquidació de l’exercici 2021, tingui signe positiu.

b) Que la ràtio legal de deute viu no excedeixi del 75% dels ingressos corrents liquidats, segons les 
xifres deduïdes dels estats comptables consolidats de 2021, i amb subjecció en el seu cas, al Text 
Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i a la Normativa d’Estabilitat Pressupostària, 
descomptant en tot cas, en el càlcul de l’estalvi net i en el nivell d’endeutament, l’efecte que, en els 
dos casos, pugui tenir l’ import dels Ingressos afectats. Per la determinació dels ingressos corrents a 
computar en el càlcul de l’estalvi net i del nivell d’endeutament es deduirà l’ import dels ingressos 
afectats a operacions de capital i qualsevol altre ingrés extraordinari aplicats als capítols 1 a 5 que, 
per la seva afectació legal i/o caràcter no recurrent, no tenen la consideració d’ingressos ordinaris.

A efectes del càlcul del capital viu, es consideraran totes les operacions vigents a 31 de desembre 
de l’exercici anterior, inclòs el risc deduït d’avals, incrementat, en el seu cas, en els saldos 
d’operacions formalitzades no disposades i en l’ import de l’operació projectada. En aquest import 
no s’inclouran els saldos que han de reintegrar les Entitats locals derivats de les liquidacions 
definitives de la participació en els tributs de l’Estat.
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Les entitats que tinguin un volum d’endeutament superior al 75% i no superin el % establert a 
l’article 53 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, podran concertar operacions 
d’endeutament prèvia autorització de l’òrgan competent que tingui atribuïda la tutela financera de les 
entitats locals.

L’operació de préstec, en tot cas, servirà per finançar inversions municipals i principalment es destinarà al 
finançament de la construcció de la nova biblioteca pública municipal. No obstant, des de la Regidoria 
d’Hisenda s’analitzaran altres possibles vies de finançament que puguin considerar-se en el futur, com per 
exemple transferències de capital que puguin obrir altres Administracions o la utilització del romanent líquid 
de tresoreria. Aquesta anàlisi es farà amb l’objectiu que les altres inversions que necessita el nostre 
municipi es vegin el mínim d’afectades per la construcció de la nova biblioteca.

A l’informe emès per la Intervenció municipal, i que consta a l’expedient, es posa de manifest que la ràtio 
legal del deute viu es situarà, considerant aquesta operació al voltant del 32% dels ingressos corrents. Per 
tant, es pot comprovar que l’endeutament municipal està molt per sota del 110% que prohibeix als ens 
locals endeutar-se o del 75% que obliga a l’autorització prèvia per part de tutela financera de la Generalitat 
de Catalunya. 

C) BASES PER CONSIGNAR ELS LÍMITS DE DESPESA

Per la banda de les despeses, s’ha considerat que el fet d’incloure un projecte tan important, com és el de 
remodelació de l’antic convent de les clarisses per a fer-hi la nova biblioteca, no anés en detriment de la 
despesa ordinària en serveis per part de l’Ajuntament, i que no comprometés les possibilitats de futurs 
governs. Amb el que s’ha projectat un pressupost que no sigui expansiu en la despesa corrent però que a la 
vegada ens permeti fer front al compliment en la prestació dels serveis i l’assoliment de finalitats públiques 
que la llei ens encomana com a Administració pública.  

Aquests pressupostos estan dirigits, per una banda, a promoure l’activitat econòmica a través de la 
continuïtat del programa d’inversions al municipi i del manteniment de molts dels programes i accions 
promogudes des de les diferents àrees de l’Ajuntament i, per altra, a potenciar les nostres polítiques socials 
en un moment en què esdevenen més necessàries que mai. 

L’objectiu del pressupost de despeses per al 2022 és el de contenir la despesa, incrementant les 
consignacions en aquelles àrees que poden requerir més recursos per la pròpia situació econòmica o pels 
nous serveis prestats i mantenir la qualitat en els serveis que ja es prestaven. Així, en el pressupost de 
l’exercici 2022 es recullen els crèdits per fer front al conjunt d’obligacions assumides per l’Ajuntament i les 
despeses de funcionament.

A la memòria, que s’incorpora al present expedient, ja s’assenyalen quines son les principals variacions que 
podem trobar respecte els crèdits inicials de 2021 pel que fa als capítols de despesa.

No obstant ara, respecte a la suficiència dels crèdits per atendre el compliment de les obligacions exigibles i 
les despeses de funcionament dels serveis, cal dir que s’ha previst la consignació necessària al menys per 
dur a terme la prestació de serveis que estableix com a obligatoris la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de 
les Bases de Règim Local, quin article 26 disposa:

“1. Els municipis han de prestar, en tot cas, els serveis següents:

a) En tots els municipis: enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, neteja viària, proveïment 
domiciliari d’aigua potable, clavegueram, accés als nuclis de població i pavimentació de les vies 
públiques.

b) En els municipis amb una població superior a 5.000 habitants, a més: parc públic, biblioteca pública i 
tractament de residus.

c) En els municipis amb una població superior a 20.000 habitants, a més: protecció civil, avaluació i 
informació de situacions de necessitat social i l’atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió 
social, prevenció i extinció d’incendis i instal·lacions esportives d’ús públic.
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d) En els municipis amb una població superior a 50.000 habitants, a més: transport col·lectiu urbà de 
viatgers i medi ambient urbà.

2. En els municipis amb una població inferior a 20.000 habitants és la diputació provincial o entitat 
equivalent la que ha de coordinar la prestació dels serveis següents:

a) Recollida i tractament de residus.
b) Proveïment d’aigua potable a domicili i evacuació i tractament d’aigües residuals.
c) Neteja viària.
d) Accés als nuclis de població.
e) Pavimentació de vies urbanes.
f) Enllumenat públic.

Per coordinar l’esmentada prestació de serveis la diputació ha de proposar, amb la conformitat dels 
municipis afectats, al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques la forma de prestació, consistent en 
la prestació directa per la diputació o la implantació de fórmules de gestió compartida a través de 
consorcis, mancomunitats o altres fórmules. Per reduir els costos efectius dels serveis el Ministeri ha de 
decidir sobre la proposta formulada, que ha de tenir l’informe preceptiu de la comunitat autònoma si és 
l’Administració qui exerceix la tutela financera.

Quan el municipi justifiqui davant la diputació que pot prestar aquests serveis amb un cost efectiu inferior 
que el derivat de la forma de gestió proposada per la diputació provincial o entitat equivalent, el municipi 
pot assumir la prestació i coordinació d’aquests serveis si la diputació ho considera acreditat.

Quan la diputació o entitat equivalent assumeixi la prestació d’aquests serveis ha de repercutir als 
municipis el cost efectiu del servei en funció del seu ús. Si aquests serveis estan finançats per taxes i 
assumeix la seva prestació la diputació o entitat equivalent, ha de ser aquesta a qui vagi destinada la 
taxa per al finançament dels serveis.

3. L’assistència de les diputacions o entitats equivalents als municipis, que preveu l’article 36, s’ha de 
dirigir preferentment a l’establiment i la prestació adequada dels serveis mínims.”

Aleshores, mitjançant la descripció del pressupost que ens ofereix la seva classificació per programes 
podem comprovar que, per aquest 2022, es destinen els crèdits següents per fer front al finançament dels 
següents àmbits d’actuació:

PRESSUPOST DE DESPESES COMPARATIU PER POLÍTIQUES

Pressupost 
inicial

Pressupost 
inicialPOLÍTICA

2022 2021
DIFERÈNCIA %

01 DEUTE PÚBLIC. 416.550,00 441.000,00 -24.450,00 -5,54
13 SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA. 2.531.747,41 2.551.360,96 -19.613,55 -0,77
15 HABITATGE I URBANISME. 1.554.361,83 1.634.725,96 -80.364,13 -4,92
16 BENESTAR COMUNITARI. 2.895.755,43 2.991.118,45 -95.363,02 -3,19
17 MEDI AMBIENT. 767.731,66 687.007,37 80.724,29 11,75 
22 ALTRES PRESTACIONS ECONÒMIQUES A FAVOR 

D'EMPLEATS. 98.037,83 98.037,83 0,00 

23 SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL. 2.284.383,21 2.227.605,04 56.778,17 2,55 
24 FOMENT DE L'OCUPACIÓ. 80.154,09 9.000,00 71.154,09 790,60 
31 SANITAT. 226.548,00 211.144,62 15.403,38 7,30 
32 EDUCACIÓ. 1.836.614,15 1.769.445,89 67.168,26 3,80 
33 CULTURA. 6.191.503,37 1.504.659,32 4.686.844,05 311,49 
34 ESPORT. 489.518,25 469.822,49 19.695,76 4,19 
41 Agricultura, Ramaderia i Pesca. 0,00 
42 INDÚSTRIA I ENERGIA. 0,00 
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43 COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES 
EMPRESES. 447.430,56 472.702,54 -25.271,98 -5,35

44 TRANSPORT PÚBLIC. 29.500,00 27.000,00 2.500,00 9,26 
45 INFRAESTRUCTURES. 0,00 
49 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER 

ECONÒMIC. 305.790,00 311.110,00 -5.320,00 -1,71

91 ÒRGANS DE GOVERN. 392.195,19 390.074,69 2.120,50 0,54 
92 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL. 1.659.893,44 1.583.066,72 76.826,72 4,85 
93 ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA. 971.063,17 912.178,22 58.884,95 6,46 
94 TRANSFERÈNCIES A ALTRES ADMINISTRACIONS 

PÚBLIQUES. 41.000,00 58.500,00 -17.500,00 -29,91

Total pressupost 23.219.777,59 18.349.560,10 4.870.217,49 26,54 

Programa Descripció Crèdits inicials
0110 DEUTE PÚBLIC 416.550,00
1300 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL 213.879,55
1320 SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC 2.245.812,86
1331 CONTROL I REGULACIÓ DE L'ESTACIONAMENT DE LA VIA PÚBLICA 46.700,00
1332 ORDENACIÓ DEL TRÀFIC 18.000,00
1360 SERVEI DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS 7.355,00
1510 URBANISME: PLANEJAMENT, GESTIÓ,EXECUCIÓ I DISCIPLINA URBANÍS 623.996,22
1521 PROMOCIÓ I GESTIÓ D'HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA 15.370,00
1532 PAVIMENTACIÓ DE VIES PÚBLIQUES 46.000,00
1533 MANTENIMENT I RENOVACIÓ  VIA PÚBLICA I RIALS 113.250,00
1534 MANTENIMENT I RENOVACIÓ MOBILIARI URBÀ 23.700,00
1535 ALTRES ACTUACIONS MANTENIMENT I MILLORA ESPAIS PÚBLICS 732.045,61
1600 CLAVEGUERAM 75.000,00
1621 RECOLLIDA DE RESIDUS. 1.422.614,48
1622 GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS 128.500,00
1623 TRACTAMENT DE RESIDUS 488.100,00
1630 NETEJA VIÀRIA. 400.385,19
1640 CEMENTIRI I SERVEIS FUNERARIS 51.155,76
1650 ENLLUMENAT PÚBLIC 330.000,00
1700 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE MDI AMBIENT 92.466,67
1710 PARCS I JARDINS 384.109,99
1721 PROTECIÓ CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA LUMÍNICA I ATMO 55.970,00
1722 PLATGES 232.035,00
1723 ALTRES ACTUACIONS PROTECCIÓ I MILLORA MEDI AMBIENT 3.150,00
2210 ALTRES PRESTACIONS ECONÒMIQUES A FAVOR D'EMPLEATS 98.037,83
2310 ADMINISTRACIÓ GENERAL SERVEIS SOCIALS 205.635,06
2311 SERVEIS SOCIALS 814.984,98
2312 IGUALTAT DE GÈNERE 12.400,00
2313 CIVISME 3.750,00
2314 COOPERACIÓ INTERNACIONAL I SOLIDARITAT 6.100,00
2315  RESIDÈNCIA GENT GRAN 1.241.513,17
2410 FOMENT DE L'OCUPACIÓ 80.154,09
3110 PROTECCIÓ DE LA SALUBRITAT PÚBLICA 226.548,00
3200 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ 47.046,87
3230 FUNCIONAMENT DE CENTRES DOC. D'ENS. PREESCOLAR I PRIMÀRIA 1.393.628,91
3262 ESCOLA DE MÚSICA 226.500,00
3263 FORMACIO D'ADULTS 72.508,37
3264 ALTRES SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ 96.930,00
3300 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA 185.121,90
3321 BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES 4.928.342,25
3322 ARXIU: CENTRE ESPRIU 56.363,90
3330 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS 8.575,00
3331 EQUIPAMENTS CULTURALS 100.800,00
3332 TEATRE 110.500,00
3333 MUSEUS 203.696,89
3340 PROMOCIÓ CULTURAL 67.700,00
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Programa Descripció Crèdits inicials
3371 OCI I TEMPS LLIURE INFÀNCIA I JOVENTUT 240.863,43
3372 OCI I TEMPS LLIURE GENT GRAN 30.140,00
3380 FESTES POPULARS I FESTEJOS 259.400,00
3400 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS 124.468,62
3410 PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT 51.450,00
3420 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 313.599,63
4300 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ,TURISME I PIMES 206.543,36
4311 FIRES 16.500,00
4312 MERCATS, ABASTAMENTS I LLOTGES 91.937,20
4313 COMERÇ AMBULANT 26.100,00
4320 INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA 37.350,00
4330 DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL 26.750,00
4390 ALTRES ACTUACIONS SECTORIALS. 42.250,00
4412 ALTRE TRANSPORT DE VIATGERS 29.500,00
4910 SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ 299.200,00
4930 PROTECCIÓ DE CONSUMIDORS I USUARIS 6.590,00
9120 ÒRGANS DE GOVERN 392.195,19
9200 ADMINISTRACIÓ GENERAL 1.416.531,12
9220 COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL Entit. LOCALS 1.115,50
9240 PARTICIPACIÓ CIUTADANA 92.713,27
9250 ATENCIÓ ALS CIUTADANS OAC 149.533,55
9310 POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL 860.838,17
9330 GESTIÓ DEL PATRIMONI 65.225,00
9340 GESTIÓ DEL DEUTE I DE LA TRESORERIA. 45.000,00
9430 TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENTITATS LOCALS. 41.000,00

TOTAL 23.219.777,59

D) ANIVELLAMENT DEL PRESSUPOST

L’anivellament dels Estats d’Ingressos i Despeses s’analitza des d’un doble punt de vista:

a) Formal: El pressupost general de l’Ajuntament d’Arenys de Mar s’integra pel de la pròpia entitat i el de 
l’EPEL Ràdio Arenys i és un pressupost amb superàvit inicial, ja que el pressupost de l’Ajuntament es 
presenta equilibrat, mentre que el de l’EPEL Ràdio Arenys es presenta amb superàvit inicial.

b) Material: ja que els ingressos ordinaris (caps. 1 a 5) ascendeixen a 18.125.084,46 €, mentre que les 
despeses ordinàries (caps. 1 a 4 més cap. 9) són de 17.821.772,50 €. La diferència de 303.311,96 € es 
destina íntegrament a finançar inversions.

EXERCICI 2022
INGRESSOS DESPESES DIFERÈNCIA

CAPÍTOL 1 7.995.965,00 CAPÍTOL 1 8.674.441,93
CAPÍTOL 2 350.000,00 CAPÍTOL 2 7.539.573,59
CAPÍTOL 3 5.191.100,00 CAPÍTOL 3 57.950,00
CAPÍTOL 4 4.514.219,00 CAPÍTOL 4 1.289.719,98
CAPÍTOL 5 236.305,00 CAPÍTOL 5 0,00

CAPÍTOL 9 403.600,00
Total ordinari 18.287.589,00 17.965.285,50 322.303,50

Inversions i transferències capital 
finançades amb ordinari 322.303,50

Ingressos no ordinaris que financen
despesa ordinària 0,00

II. CONCLUSIONS:

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació 8f678f364d62434cabc362c36000acac001

Url de validació https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

L
ai

a 
M

ar
ti

n
 R

o
m

an
o

24
/1

2/
20

21
R

eg
id

o
r/

a 
S

er
ve

is
 e

co
n

ò
m

ic
s

https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


El pressupost de 2022 manté una tendència de contenció de la despesa ja que s’ha optat, davant de les 
incerteses que planteja la situació econòmica derivada de la pandèmia sanitària i la futura evolució de la 
recaptació del impost sobre l’increment de terrenys de naturalesa urbana, per consolidar serveis i millorar-
los.

Les bases per fer les projeccions han estat realistes i el màxim de precises possibles, sempre sent 
conscients de l’entorn canviant i de la necessitat de mantenir unes finances sanejades per poder fer front a 
qualsevol contingència que pugui esdevenir. No obstant, podem afirmar que els recursos considerats són 
suficients per atendre a les despeses projectades.

La necessitat de finançament d’aquest pressupost ve principalment motivada per la inclusió d’una inversió 
força important, en termes econòmics però també socials i comunitaris, com és la nova biblioteca pública 
municipal. Aquesta inversió suposa, a grans trets, la necessitat de recórrer a recursos financers per garantir 
la seva execució, ja sigui l’endeutament o el romanent líquid de tresoreria del que puguem disposar arran de 
la liquidació del pressupost del 2021. No obstant, com ja s’informa a l’hora d’abordar l’objectiu del deute, 
l’increment de l’endeutament municipal no suposa un nivell inassolible per l’Ajuntament i menys ara que la 
càrrega financera derivada es molt baixa. L’Ajuntament tindrà una ràtio legal del deute viu al voltant del 32% 
tot i que, en el cas de que apareguin noves vies de finançament s’estudiarà la seva possible sol·licitud per 
tal de reduir, si fos possible, el recurs al deute. També s’ha de tenir present, però, que es tracta d’un 
equipament públic molt important del que podran gaudir generacions futures i que seria contraproduent 
l’assumpció d’aquesta gran instal·lació amb càrrec als recursos actuals. 

Arenys de Mar, signat electrònicament

La Regidora d’Hisenda,
Laia Martin Romano
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