
 
 

 

 
 

Exp. x2022001161 

 

 

ANÀLISI DE LA CÀRREGA FINANCERA 

 

D'acord amb el que disposa el paràgraf segon de l'article 18.1.e del R.D. 500/1990, de 

20 d'abril,: "En relació a les operacions de crèdit, s'inclourà en l'informe, a més del seu 

import, el detall de les característiques i condicions financeres de tot ordre en què es 

preveuen concertar i es farà especial referència a la càrrega financera que té l'Entita t 

abans i després de la seva formalització". 

 

D'acord amb el que disposa l'article 53 del RDL 2/2005, de 5 de març, pel qual s'aprova 

el text refós de la Llei reguladora d'Hisendes Locals, s'entén per càrrega financera la 

suma de les quantitats destinades en cada exercici al pagament de les anualitats 

d'amortització, dels interessos i de les comissions formalitzades o avalades, amb 

excepció de les operacions de tresoreria. 

 

"L'import de l'anualitat teòrica d'amortització de cadascun dels préstecs a llarg termini es 

determinarà en tot cas, en termes constants incloent els interessos i la quota anual 

d'amortització, qualsevol que sigui la modalitat i condicions de cada operació". 

 

Vista l'Ordre  138/2007, de 27 d'abril, sobre procediments en matèria de tutela financera 

dels ens locals, del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya. 

S’emet el següent: 

 

INFORME 

 

Primer.  

 

L’Ajuntament a la data d’emissió de l’informe no té concertat cap préstec.  

 

Durant l’exercici 2023 hi ha prevista una operació de crèdit per import de  252.175,00 

euros. 

 

Segon. Tutela financera 

 

Tenint en compte les dades referides a l’estimació liquidació pressupostaria corresponent 

a l'exercici 2022. 

 

Als efectes del còmput de les ràtios s’ha tingut en compte el deute pendent en concepte 

de reintegrament de les liquidacions de Participació en els Tributs de l’Estat dels exe rcicis 

2008 i 2009 d’acord amb el següent detall : 

 



 
 

 

 
 

Drets estimats 

2022 Previsió 2023

1) (+) Ingressos corrents (Capítols I a V) 5.876.781,67  7.835.750,00   

2) (-) Contribucions especials i quotes urbanístiques -                 1.768.400,00 -  

3) (-) Altres ingressos afectats -                 -                  

4) (+) Ajust per devolució liquidació definitiva PTE 2008 -                  

5) (+) Ajust per devolució liquidació definitiva PTE 2009 -                  

6) (+) Ajust per devolució liquidació definitiva PTE 2020 27.026,43         108.105,72        

7) TOTAL INGRESSOS AJUSTATS (1 - 2 - 3 + 4 + 5 + 6) 5.903.808,10    6.175.455,72     

8 Deute financer a 31/12 -                        

9) Deute per devolucions PIE 2020 153.115,83       45.010,11          

10) DEUTE COMPUTABLE TOTAL (8 + 9) 153.115,83       45.010,11          

Percetatge d'endeutament a 31/12 (10 / 7) 2,59% 0,73%

10) (-) Amortitzacions 252.175,00        

11) (+) Endeutament de l'exercici 

12) Deute total a 31/12/23 153.115,83       297.185,11        

Percentatge d'endeutament a 31/12/22 (12 / 7) 2,59% 4,81%
 

Ràtios financeres corresponents a l'ens local

Ràtios de capacitat de retorn. Amortització anual

46

Any actual 2n any 3r any 4t any

47 0 20.321 20.829 21.350

48 13,21% 12,86% 12,85% 12,84%

1. Si alguna d'aquestes ràtios és negativa, cal trametre el model PR

Ràtios de capacitat de retorn. Deute viu

49

50

51

52

53

54

2. Si alguna d'aquestes ràtios és inferior a un 7%, cal trametre el model PR

3. Si alguna d'aquestes ràtios és inferior a un 5%, cal trametre el model PR

Ràtio de romanent de tresoreria

55

4. Si aquesta ràtio  és inferior a un -5%, cal trametre el model PR

 Ràtio. Deute viu per crèdits i avals a llarg termini [46 / (49 + 51)] (%)3

 Ràtio [26 / (7 - 4)] (%)4

0

776.192

0

 Deute viu per operacions de crèdit a curt termini

0,00%

 Ràtio [(46 - 47) / (7 - 4)] (%)1

 Deute viu d'operacions de crèdit avalades a llarg termini

0

0

 Previsions d'amortització

 Ràtio. Deute viu per crèdits a llarg termini (46 / 49) (%)2

0 Deute viu d'operacions de crèdit avalades a curt termini

 Deute viu per operacions de crèdit a llarg termini

307,80%

0

Previsió a 31 de desembre de

l'exercici actual

252.175

A 31 de desembre de l'exercici

anterior

 Estalvi corrent (7 - 4 - 16)

307,80%

0

 
Ràtios legals

Ràtio legal d'estalvi net (entitat peticionària)

58

59

60

 Anualitats teòriques (Total del model CL-3) 28.813

 Estalvi net (7 - 12 - 13 - 15 - 58) 770.164

13,11% Ràtio (59 / 7) (%)6

 
 

De l’anàlisi de les ràtios es comprova que  en cap cas s’ultrapassen els límits establerts 

en l’ordre. 

 

Quart. Capacitat financera. 



 
 

 

 
 

 

En el pressupost s’ha previst un préstec per un import de 252.175 euros amb un període 

d’amortització de 10 anys a un tipus d’interès del 2,5% : 

 

Any Capital inicial Quota Interessos Amortització Capital final

2023 252.175,00      -                     3.152,19          252.175,00  

2024 252.175,00      26.625,16        6.304,38          20.320,79     231.854,21  

2025 231.854,21      26.625,16        5.796,36          20.828,80     211.025,41  

2026 211.025,41      26.625,16        5.275,64          21.349,52     189.675,89  

2027 189.675,89      26.625,16        4.741,90          21.883,26     167.792,62  

2028 167.792,62      26.625,16        4.194,82          22.430,34     145.362,28  

2029 145.362,28      26.625,16        3.634,06          22.991,10     122.371,17  

2030 122.371,17      26.625,16        3.059,28          23.565,88     98.805,29     

2031 98.805,29        26.625,16        2.470,13          24.155,03     74.650,27     

2032 74.650,27        26.625,16        1.866,26          24.758,90     49.891,36     

2033 49.891,36        26.625,16        1.247,28          25.377,88     24.513,49     

266.251,60      41.742,28        227.661,51  
 

 

Partint del supòsit que en els propers exercicis la despesa corrent s’incrementin en un 

1% anual per les despeses de personal i que per a les resta de despesa corrent 

s’incrementin l’1,5%,que  l’Impost de béns immobles de naturalesa urbana, amb un 

increment dels padró  del 2% i la resta d’ingressos un 1%, resulta que per es podrà 

atendre  l’endeutament . 

 

2023 2024 2025 2026

Ibi urbana 1.350.000,00     1.377.000,00  1.404.540,00  1.432.630,80  

Impostos directes 1.168.750,00     1.180.437,50  1.192.241,88  1.204.164,29  

Impostos indirectes 165.000,00        166.650,00      168.316,50      169.999,67      

Taxes i altres ingressos 1.739.275,00     1.756.667,75  1.774.234,43  1.791.976,77  

Transferències corrents 1.651.025,00     1.667.535,25  1.684.210,60  1.701.052,71  

Ingressos patrimonials 93.300,00          94.233,00        95.175,33        96.127,08        

1) Ingressos ordinaris 6.167.350,00     6.242.523,50  6.318.718,74  6.395.951,32  

Despeses de personal 2.460.400,00     2.485.004,00  2.509.854,04  2.534.952,58  

Despeses corrents en béns i serveis 3.401.675,00     3.452.700,13  3.504.490,63  3.557.057,99  

Despeses financeres 25.000,00          25.375,00        25.755,63        26.141,96        

Transferències corrents 170.950,00        173.514,25      176.116,96      178.758,72      

2) Despesa corrent 6.058.025,00     6.136.593,38  6.216.217,26  6.296.911,24  

3) Estalvi brut (1 - 2) 109.325,00        105.930,13      102.501,48      99.040,08        

4 Despeses de capital financeres 20.320,79        20.828,80        21.349,52        

5 Total despeses ordinaries (2 + 4) 6.058.025,00     6.156.914,16  6.237.046,06  6.318.260,77  

6 Estalvi net (3 - 4 = 1 - 5) 109.325,00        85.609,34        81.672,67        77.690,55        
 

 

Comprovem que si es compleixen les hipòtesi detallades el deute financer i la seva 

càrrega associada serà assumible per la Corporació 

 

 

Celrà,  

L'interventor, 
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