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Sostenibilitat econòmica –   

1. Introducció 
 
L’article 59.3.d) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei d’Urbanisme incorpora l’informe de sostenibilitat econòmica com a document integrant del 
conjunt de treballs necessaris per formalitzar o modificar els Plans d’Ordenació Urbanística 
Municipal. D’acord amb el redactat de la disposició transitòria vuitena apartat tercer, que ha 
estat modificat per l’article 87 de la Llei 3/20121, s’extreu que els treballs de sostenibilitat 
econòmica s’aplicaran als instruments de planejament aprovats inicialment amb posterioritat a 
l’1 de juliol de 2007. 
 
Tenint en compte ambdues premisses, el present document dóna contingut a l’informe de 
sostenibilitat econòmica del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sant Llorenç de la Muga, 
avaluant l’impacte econòmic del desenvolupament futur de la figura de planejament urbanístic 
general en les finances públiques de l’administració competent (en aquest cas l’Ajuntament de 
Sant Llorenç de la Muga). 
 
Amb la finalitat d’acomplir aquest objectiu últim, el present informe de sostenibilitat econòmica 
s’estructura en cinc apartats distints (introducció més quatre): 
 
- El segon apartat il·lustra els principals objectius i actuacions proposades en el POUM que 

cal avaluar per tal d’estimar el seu impacte econòmic en la Hisenda Municipal de 
l’Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga i es detallen també les càrregues urbanístiques 
que s’imputen a l'Ajuntament. 

 
- El tercer apartat conté l’anàlisi de les principals magnituds econòmiques i financeres de la 

Hisenda Municipal de l’Ajuntament durant l’últim trienni disponible (2010 – 2012). Es 
realitza una anàlisi detallada de l’evolució dels ingressos i de les despeses corrents, així 
com de les de capital. Dins aquest apartat es té en compte també l’evolució de les 
principals ràtios econòmiques i financeres municipals amb la finalitat de calcular la 
capacitat inversora i de finançament aliè per assumir les obligacions econòmiques que el 
Pla li imputa. 

 
- En el quart capítol del document s’estima l’impacte econòmic del POUM en les partides 

pressupostàries directament vinculades al desenvolupament del Pla (s’estimen, entre 
d’altres, els ingressos municipals derivats dels impostos directes via IBIs, IAEs, impostos 
sobre vehicles de tracció mecànica, impostos indirectes via ICIOs, la despesa corrent en 
béns i serveis derivada del manteniment futur dels serveis públics municipals, la despesa 
de capital vinculada a inversions municipals previstes en el Pla, etc.). 

 
- L’informe de sostenibilitat econòmica del POUMS conclou amb el balanç econòmic 

municipal que aflorarà la nova ciutat construïda en el llarg termini com a conseqüència de 
la posada en marxa del Pla i de les seves propostes d’actuació. 

 
 

                                                  
1 Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel DL 1/2010, del 3 d’agost. 
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2. El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sant Llorenç de la Muga 
 
2.1. Parametrització del POUM 
 
En les pàgines següents s’adjunta una taula resum amb les característiques específiques i 
paràmetres urbanístics corresponents a les propostes que incorpora el POUM i que s’han tingut 
en compte en el present treball de sostenibilitat econòmica. 
 
El POUM estableix uns polígons d’actuació que engloben un total de 7 ha. de sòl (1 ha. de sòl 
urbà consolidat i no consolidat i 6 ha. de sòl urbanitzable delimitat). Aquestes propostes es 
tradueixen en 20.637 m² de sostre total potencial distribuït en un únic ús (residencial). 
 
Aquest sostre suposa un total de 44 habitatges que multiplicats per una Dimensió mitjana de la 
llar de 2,512 equival a un potencial total de nous residents de110 habitants. 
 
L’estudi de sostenibilitat econòmica es concentra en l’anàlisi i l’avaluació del nivell d’equilibri i/o 
desequilibri pressupostari que pot generar en la Hisenda Municipal la consolidació en un futur 
de la nova ciutat construïda que es deriva d’aquest sostre potencial que incorpora el POUM.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  
. 
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      SISTEMES ZONES EDIFICABILITATS HABITATGES HABITANTS

Nom polígon/Sector Ús principal 
Sup. 
Total 

Espais 
Lliures 

(V) 
Equip 

Viari i 
Aparcaments 

Públics 
(X) 

Sup. 
Sòl privat 

Usos
previstos

Sostre 
total 

Sostre
total

Sostre
Activitat

econòmica

Sostre
residencial

Sostre 
Lliure 

plurifamiliar 

Sostre 
Lliure 

unifamiliar 

Sostre 
Lliure 

Sostre 
HPC 

Sostre 
HPO 

TOTAL Potencial

    (m2) (m2) (m2) (m2) (m2)  (m2) (%) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (N) (N) 

                   

                

PAU t1 Residencial 7.544,53 2.092,26 0,00 1.304,59 3.961,44  1.980 100% 0 1.980 0 1.980 1.980 0 0 4+1 5

                

PAUt2 Residencial 4.576,73 1.546,08 0,00 383,74 2.646,91  1.323 100% 0 1.323 0 1.323 1.323 0 0 2 2

                

PAU t3 Residencial 3.958,92 1.134,89 0,00 479,76 2.332,91  1.166 100% 0 1.166 0 1.166 1.166 0 0 2 2

                

PAU u4 Residencial 4.701,66 0,00 0,00 736,54 3.965,12  1.982 100% 0 1.982 0 1.982 1.982 0 0 6 6

              

PAU t5 Residencial 3.188,93 0,00 0,00 444,48 2.744,45  1.087 100% 0 1.087 0 1.087 1.087 0 0 4 4

                

PAUt6 Residencial 40.937,65 4.918,19 2.071,50 6.415,39 27.532,57  10.902 100% 0 10.902 0 10.902 10.902 0 0 30+3 33

              

PAU u7 Residencial 5.270,63 0,00 0,00 882,47 4.388,16  2.194 100% 0 2.194 0 2.194 2.194 0 0 2+2 4

                   

TOTAL POUM   70.179,05 9.691,42 2.071,50 10.646,97 47.571,56   20.637 100%  0 20.637 0 20.637 20.637 0 0 44+12 56
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2.3. Càrregues urbanístiques 
 
L’article 46 del Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme 
estableix que l’administració actuant no participa de les càrregues d’urbanització dels terrenys 
amb aprofitament urbanístic que rep en compliment del deure de cessió de sòl amb 
aprofitament, els quals s’hauran de cedir ja urbanitzats. 
 
En aquest sentit, i pel que fa a l’objectiu de la sostenibilitat econòmica que ens ocupa, les 
despeses de capital que se’n poguessin derivar de les càrregues urbanístiques imputables al 
l’aprofitament urbanístic adjudicat a l’Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga en concepte de 
cessió gratuïta i obligatòria desapareixen, i no tenen cap impacte en la seva Hisenda Municipal. 
 
Pel que fa a la inversió econòmica derivada de les actuacions previstes en el POUM i que 
aniran carregades directament en l’hisenda municipal: 
 
 
Adquisició de sòl: cap 
 
Inversions públiques: 

- Equipaments: cap 
- Vialitats: Execució obres vial i aparcament de zona esportiva 

 
Obres : 

Execució obres vial i aparcament  
de la zona esportiva    185.000,00 € (*) 

 
(*) c0ofinançament de 125.000 € el proper PUOSC 
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3. La Hisenda Municipal de Sant Llorenç de la Muga 
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AGENDA I AVALUACIÓ ECONÒMICO – FINANCERA 

 

 

Justificació de l’estudi 

 

L’article 59 del DL 3/2012 de 22 de febrer, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, 

estableix que : 

“ Els plans d’ordenació urbanística municipal es formalitzen mitjançant els següents 

documents : 

... 

e) L’agenda i l’avaluació econòmica – financera de les actuacions a desenvolupar. “ 

 

 

Contingut  

 

A continuació es descriuran i analitzaran els següents documents : 

1.- Anàlisi de l’evolució pressupostària exercicis 2010,2011 i 2012. 

2.- Evolució del romanent de tresoreria 2010 i 2011. 

3.- Evolució del resultat pressupostari 2010 i 2011. 

4.- Anàlisi de la projecció pressupostària exercicis 2013, 2014, 2015 i 2016. 

( només operacions corrents ) 

5.- Evolució de l’endeutament actual i del projectat. 

6.- Anàlisi dels principals indicadors econòmic – financers. 

7.- Identificació, quantificació i periodificació de les actuacions d’inversió no autofinançades 

amb l’execució del propi pla. 

8.- Proposta d’inversió i finançament del període 2013 – 2016. 

9.- Projecció pressupostaria 2013 – 2016 operacions corrents + operacions d’inversió. 

10.- Conclusions 
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1.- Anàlisi de l’evolució pressupostària exercicis 2010, 2011 i 2012. 

 

 

En primer lloc, cal mencionar que a la data del present estudi  ( juliol – agost 2012 ) es disposa 

de les dades reals liquidades dels pressupostos dels exercicis 2010 i 2011, i de les dades 

previsionals de l’exercici 2012.- 

També cal tenir present que l’anàlisi de la situació i de l’evolució pressupostària del període 

2010 – 2011 s’emmarca en un context de crisi econòmica generalitzada, que, a la vegada té 

importants repercussions en les hisendes locals. 

Analitzant les dades, observem que el pressupost total ( operacions corrents i operacions de 

capital ), presenta la següent evolució . 

 

 

Ingressos 

2010 :  684.977,84 

2011 :  500.598,15 

2012 :  285.238,77 

 

Despeses 

2010 :  683.102,12 

2011 :  547.889,63 

2012 :  285.238,77 

 

 

 

El detall per capítols és el que segueix a continuació : 
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ANÀLISI EVOLUCIÓ PRESSUPOSTARIA TOTAL 

 

INGRESSOS       

    Capítol 2010 2011 2012 Prev 

    Impostos directes        85.325,43 €       113.227,01 €         92.759,76 €  

Impostos indirectes          9.202,74 €         12.260,80 €           3.780,00 €  

Taxes i altres ingressos        62.297,55 €         44.786,74 €         59.251,71 €  

Transferències corrents      127.735,61 €       169.478,32 €       121.662,80 €  

Ingressos patrimonials             212,02 €                 10,26 €              220,40 €  

Transferències de capital      400.204,49 €       160.835,02 €           7.564,10 €  

Actius financers                      -   €                      -   €                       -   €  

    TOTAL     684.977,84 €      500.598,15 €      285.238,77 €  
 
 
 
 
 
 
 
DESPESES       

    Capítol 2010 2011 2012 Prev 

    Despeses de personal        79.119,44 €       115.805,92 €         94.603,31 €  

Despeses corrents      109.799,47 €       136.756,01 €       126.524,28 €  

Despeses financeres          3.213,06 €           2.501,67 €           3.740,00 €  

Transferències corrents          8.156,39 €           9.469,02 €         13.568,12 €  

Inversions      471.524,09 €       277.696,33 €         35.481,70 €  

Passius financers        11.289,67 €           5.660,68 €         11.321,36 €  

    TOTAL     683.102,12 €      547.889,63 €      285.238,77 €  
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Prenent en consideració únicament les operacions corrents formades pels capítols 1 a 5 

d’ingressos i pels capítols 1,2,3,4 i 9 de despeses, l’evolució ha estat la següent : 

Ingressos 

2010 :  284.773,35 

2011 :  339.763,13 

2012 :  277.674,67 

Despeses 

2010 :  211.578,03 

2011 :  270.193,30 

2012 :  249.757,07 

 

ANÀLISI EVOLUCIÓ PRESSUPOSTARIA CORRENT 

INGRESSOS 
   

    Capítol 2010 2011 2012 Prev 

    Impostos directes        85.325,43 €       113.227,01 €         92.759,76 €  

Impostos indirectes          9.202,74 €         12.260,80 €           3.780,00 €  

Taxes i altres ingressos        62.297,55 €         44.786,74 €         59.251,71 €  

Transferències corrents      127.735,61 €       169.478,32 €       121.662,80 €  

Ingressos patrimonials             212,02 €                 10,26 €              220,40 €  

    TOTAL     284.773,35 €      339.763,13 €      277.674,67 €  

    

    DESPESES 
   

    Capítol 2010 2011 2012 Prev 

    Despeses de personal        79.119,44 €       115.805,92 €         94.603,31 €  

Despeses corrents      109.799,47 €       136.756,01 €       126.524,28 €  

Despeses financeres          3.213,06 €           2.501,67 €           3.740,00 €  

Transferències corrents          8.156,39 €           9.469,02 €         13.568,12 €  

Passius financers        11.289,67 €           5.660,68 €         11.321,36 €  

    TOTAL     211.578,03 €      270.193,30 €      249.757,07 €  
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2.- Evolució del romanent de tresoreria 2010 i 2011. 

 

L’exercici 2010 va tancar-se amb un romanent de tresoreria per a despeses generals (RTDG), 

que és la magnitud que ens indica si l’Ajuntament està en situació de superàvit o de dèficit 

pressupostari, amb un resultat de +79.398,28. 

L’exercici 2011 va tancar-se amb dèficit, amb un romanent de tresoreria per a despeses 

generals de -12.112,74,  la qual cosa obliga a l’Ajuntament a les mesures correctores que 

determina la Llei d’Hisendes Local. 

Caldrà, però, estar molt pendent  del tancament de l’exercici 2012, ja que podria condicionar, 

especialment si el resultat fos negatiu, les conclusions d’aquest estudi. 

 

EVOLUCIO ROMANENT DE TRESORERIA 
    

      

 
  2011 

 
  2010 

Fons Líquids 
 

       15.818,50 €  
  

       58.393,81 €  

      Pendent de cobrament 
 

    233.663,38 €  
  

    307.818,83 €  

      Pendent de pagament 
 

    252.044,16 €  
  

    280.887,38 €  

      Romanent de tresoreria 
 

-       2.562,28 €  
  

       85.325,26 €  

Saldos de dubtós cobrament 
 

         9.550,46 €  
  

         5.926,98 €  

Excés de finançament afectat 
 

                     -   €  
  

                     -   €  

            

Romanent de tresoreria per a 
despeses generals 

 
-     12.112,74 €  

  
       79.398,28 €  
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3.- Evolució del resultat pressupostari 2010 i 2011. 

 

Tant l’exercici 2010 com el 2011 presenten un resultat pressupostari positiu. 

Aquesta és una condició necessària per a una bona salut financera, però, no és una condició 

suficient per si sola : cal una bona gestió també dels saldos corresponents a exercicis tancats i 

de les operacions d’inversió i finançament. 

Només així, un resultat pressupostari positiu es tradueix també en un romanent de tresoreria 

per a despeses generals positiu. 

Caldrà estar també molt pendent dels imports resultants de la liquidació de l’exercici 2012, per 

veure si guarden l’adequada correlació amb les previsions inicials 2012, i , en conseqüència si 

s’ha partit d’una bona base per a les projeccions 2013 – 2016. 

 

EVOLUCIÓ RESULTAT PRESUPOSTARI 
   

    

    Exercici 2011 
   

 
          Drets     Obligacions        Resultat 

Operacions corrents 
         
500.598,15 €  

         
547.889,63 €     - 47.291,48 €  

    
Resultat pressupostari 

  
  -   47.291,48 €  

Ajustaments : 
   

Crèdits finançats amb RTDG 
  

            
75.312,02 €  

Desviacions de finançament negatives de 
l'exercici 

  

                           
 
                 -   €  

Desviacions de finançament positives de 
l'exercici 

  

                          
 
                -   €  

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 
  

            
28.020,54 €  
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Exercici 2010 
   

 
Drets Obligacions Resultat 

Operacions corrents 
           
684.977,84 €  

           
683.102,12 €  

                
1.875,72 €  

    
Resultat pressupostari 

  

                
1.875,72 €  

Ajustaments : 
   

Crèdits finançats amb RTDG 
  

                             
-   €  

Desviacions de finançament negatives 
de l'exercici 

  

                             
-   €  

Desviacions de finançament positives de 
l'exercici 

  

                             
-   €  

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 
  

                
1.875,72 €  
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4.- Anàlisi de la projecció pressupostària exercicis 2013, 2014, 2015 i 2016. 

( només operacions corrents ) 

 

Partint de les dades de les operacions corrents dels exercicis 2010, 2011, i prenent com a base 

les xifres del pressupost 2012, amb els corresponents ajustaments, s’ha construït una projecció 

pressupostaria pel període 2013 a 2016. 

S’ha calculat partint de les hipòtesis que s’enumeren a continuació: 

- Valors base : les previsions inicials del pressupost de l’exercici 2012. 

- % creixement dels ingressos : 2 % anyal acumulatiu. 

- % creixement despeses no financeres ( caps. 1, 2 i 4 ) : 2 % anyal acumulatiu. 

- Despeses financeres : les previstes als quadres d’amortització vigents a la data del 

present informe. 

Cal destacar que en tots els exercicis s’obté un estalvi net positiu, xifrat a l’entorn del 5 % dels 

recursos corrents. 
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ANÀLISI PROJECCIÓ PRESSUPOSTARIA CORRENT 

 

INGRESSOS        

        

Capítol 2010 2011 2012 Prev 2013 Prev 2014 Prev 2015 Prev 2016 Prev 

        

 
Impostos directes 

              
85.325,43 €  

             
113.227,01 €  

                 
92.759,76 €  

                
94.614,96 €  

                 
96.507,25 €  

                 
98.437,40 €  

              
100.406,15 €  

 
Impostos indirectes 

                   
9.202,74 €  

                
12.260,80 €  

                   
3.780,00 €  

                  
3.855,60 €  

                   
3.932,71 €  

                   
4.011,37 €  

                   
4.091,59 €  

 
Taxes i altres ingressos 

                 
62.297,55 €  

                
44.786,74 €  

                 
59.251,71 €  

                
60.436,74 €  

                 
61.645,48 €  

                 
62.878,39 €  

                 
64.135,96 €  

Transferències 
corrents 

              
127.735,61 €  

             
169.478,32 €  

              
121.662,80 €  

             
124.096,06 €  

              
126.577,98 €  

              
129.109,54 €  

              
131.691,73 €  

 
Ingressos patrimonials 

                       
212,02 €  

                        
10,26 €  

                       
220,40 €  

                      
224,81 €  

                       
229,30 €  

                       
233,89 €  

                       
238,57 €  

        

TOTAL               
284.773,35 €  

             
339.763,13 €  

              
277.674,67 €  

             
283.228,16 €  

              
288.892,73 €  

              
294.670,58 €  

              
300.563,99 €  
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        DESPESES        

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Capítol 2010 2011 2012 Prev 2013 Prev 2014 Prev 2015 Prev 2016 Prev 

        

 
Despeses de personal 

                 
79.119,44 €  

             
115.805,92 €  

                 
94.603,31 €  

                
96.495,38 €  

                 
98.425,28 €  

              
100.393,79 €  

              
102.401,67 €  

 
Despeses corrents 

              
109.799,47 €  

             
136.756,01 €  

              
126.524,28 €  

             
129.054,77 €  

              
131.635,86 €  

              
134.268,58 €  

              
136.953,95 €  

 
Despeses financeres 

                   
3.213,06 €  

                  
2.501,67 €  

                   
3.740,00 €  

                  
8.765,85 €  

                   
4.942,59 €  

                   
4.769,88 €  

                   
4.394,71 €  

Transferències 
corrents 

                   
8.156,39 €  

                  
9.469,02 €  

                 
13.568,12 €  

                
23.970,00 €  

                 
24.449,40 €  

                 
24.938,39 €  

                 
25.437,16 €  

 
Passius financers 

              
11.289,67 €  

                  
5.660,68 €  

                 
11.321,36 €  

                
11.880,69 €  

                 
12.050,95 €  

                 
16.223,66 €  

                 
16.398,84 €  

        

 
TOTAL 

              
211.578,03 €  

             
270.193,30 €  

              
249.757,07 €  

             
270.166,68 €  

              
271.504,08 €  

              
280.594,30 €  

              
285.586,32 €  

        

        

ESTALVI 
PRESSUPOSTARI 

                 
73.195,32 €  

                
69.569,83 €  

                 
27.917,60 €  

                
13.061,48 €  

                 
17.388,64 €  

                 
14.076,28 €  

                 
14.977,67 €  

 
       

DESPESES CORRENTS 
NO  

       

FINANCERES ( CAPS 
1,2 I 4 ) 

              
197.075,30 €  

             
262.030,95 €  

              
234.695,71 €  

             
249.520,14 €  

              
254.510,54 €  

              
259.600,76 €  

              
264.792,77 €  
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5.- Evolució de l’endeutament actual i del projectat. 

Es presenta un detall de l’evolució 2012 – 2016 de les despeses financeres que l’Ajuntament 

haurà de fer front com a conseqüència de les operacions de crèdit a llarg termini actualment 

concertades. 

Els imports resulten dels quadres d’amortització actuals, tot i que podrien veure’s modificats 

en funció de la variació dels tipus d’interès i l’efecte que tingués aquesta variació sobre les 

anualitats a pagar de les operacions a tipus variable. 

També s’han incorporat les xifres del nou endeutament pel període considerat ( 2013 – 2016 ), 

en funció de les necessitats de finançament de les noves actuacions d’inversió que es pretén 

portar a terme. 

S’han calculat les càrregues financeres, a un tipus del 2,5 % nominal anyal, i s’han afegit al 

model. Les noves operacions s’han calculat a un tipus del 5 % i amb una amortització lineal 

durant 15 anys. 

Així mateix, es presenta l’evolució del saldo del deute viu pendent d’amortitzar a 31 de 

desembre de cada exercici. 

Cal assenyalar la tendència decreixent de la càrrega financera i també del saldo pendent 

d’amortitzar a la fi de cada exercici. 

Aquest fet, conjuntament amb una estructura pressupostaria sanejada, permetrà assumir 

sense excessius riscos el nou endeutament considerat. 

 

El detall de l’endeutament i la seva previsible evolució es detalla a continuació : 

 

 

  
2012 2013 2014 2015 2016 

Interessos 
 

1.483,89 € 1.012,85 € 842,59 € 669,88 494,71 

Amortització 
 

11.567,97 € 11.880,69 € 12.050,95 € 12223,66 12398,84 

Total any 
 

13.051,86 € 12.893,54 € 12.893,54 € 12.893,54 € 12.893,55 € 

       

       

       Nous préstecs   110.487,75 € 0,00 € 60.000,00 € 0,00 € 0,00 € 

       Interessos 
 

3.353,84 € 6.653,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 2.800,00 € 

Amortització 
 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 

Total any 
 

3.353,84 € 6.653,00 € 3.000,00 € 7.000,00 € 6.800,00 € 



 

 15 

       INT   4.837,73 € 7.665,85 € 3.842,59 € 3.669,88 € 3.294,71 € 

AMORT 
 

11.567,97 € 11.880,69 € 12.050,95 € 16.223,66 € 16.398,84 € 

SUMA TOTAL ANY    16.405,70 € 19.546,54 € 15.893,54 € 19.893,54 € 19.693,55 € 

       

       DEUTE VIU             

A 31 DESEMBRE 
     

  

  
     

  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

  
     

  

96.720,11 85.455,40 € 73.887,43 € 62.006,74 € 109.955,79 € 93.732,13 € 77.333,29 € 
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6.- Anàlisi dels principals indicadors econòmic – financers. 

 

El % d’endeutament màxim que estableix el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals és el 110 % 

dels ingressos corrents. 

Aquest % s’ha vist reduït fins a la xifra del 75 % atès l’actual context de crisi i els objectius de 

reducció del dèficit i el deute obligatoris pel conjunt de les administracions publiques de l’Estat 

Espanyol, ja sigui l’estatal, com l’autonòmica i també la local. 

Es tracta d’un % per sobre del qual no es pot formalitzar cap nova operació d’endeutament a 

llarg termini. 

Salvada aquesta imposició legal, caldria, però, posar aquest % en relació a una altra magnitud 

que, al nostre entendre, resulta encara més rellevant : el % d’estalvi net. 

L’estalvi net ha de ser positiu i en quantia suficient per absorbir  els increments de despeses 

financeres provocades per les noves operacions d’endeutament. 

Les dades son les següents : 

Estalvi net : 

2010 :  26,12 % 

2011 :  19,01 % 

2012 :    9,57 % 

2013 :    5,00 % 

2014 :    6,40 % 

2015 :    5,15 % 

2016 :    5,35 % 

 

% d’endeutament : 

2011 :   25,15 % 

2012 :   26,61 % 

2013 :   21,89 % 

2014 :   38.06 % 

2015 :   31,81 % 

2016 :   25,73 % 
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S’observa que amb un estalvi net positiu, estabilitzat a l’entorn del 5 % dels recursos corrents, 

el % d’endeutament, incloent les noves operacions de crèdit a llarg termini necessàries per 

finançar les noves actuacions d’inversió previstes pel període 2013 – 2016, es situa molt per 

sota del límit del 75 %, a l’entorn del 30 %, i amb tendència lleugerament decreixent durant el 

període considerat. 

 

 

Dades base 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

        Capítols 1 a 5 ingressos 284.773,35 339.763,13 277.674,67 283.228,16 288.892,73 294.670,58 300.563,99 

        Capítols 1 + 2 + 4 despeses 197.075,30 262.030,95 234.695,71 249.520,14 254.510,54 259.600,76 264.792,77 

        Anualitats préstecs 13.313,75 € 13.139,09 € 16.405,70 € 19.546,54 € 15.893,54 € 19.893,54 € 19.693,55 € 

        Deute viu a 31 de desembre 96.720,11 85.455,40 73.887,43 62.006,74 109.955,79 93.732,13 77.333,29 

        

        Ràtios               

        % endeutament 
 

25,15% 26,61% 21,89% 38,06% 31,81% 25,73% 

Estalvi corrent 87.698,05 77.732,18 42.978,96 33.708,02 34.382,18 35.069,82 35.771,22 

% estalvi corrent 30,80% 22,88% 15,48% 11,90% 11,90% 11,90% 11,90% 

Estalvi net * 74.384,30 64.593,09 26.573,26 14.161,48 18.488,64 15.176,28 16.077,67 

% estalvi net 26,12% 19,01% 9,57% 5,00% 6,40% 5,15% 5,35% 

        *( estalvi corrent - anualitats préstecs) 
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ESTALVI CORRENT i ESTALVI NET, en %  

 

 

 

 

 

ENDEUTAMENT, en %  
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7.- Identificació, quantificació i periodificació de les actuacions d’inversió no autofinançades 

amb l’execució del propi pla. 

 

Atès el context de restricció pressupostària, únicament es preveu portar a terme les obres 

d’urbanització del vial i de l’aparcament d’accés a la zona esportiva. 

Es quantifiquen en 185.000 €, i es preveu sol·licitar subvenció tant a la Generalitat de 

Catalunya com a la Diputació de Girona. Es calcula que entre les dues administracions es podrà 

obtenir la xifra de 125.000 €, amb la qual cosa l’ajuntament, via operació d’endeutament a 

llarg termini haurà d’aportar 60.000 €. 

Es situa aquesta actuació a l’exercici 2014. 
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8.- Proposta d’inversió i finançament del període 2013 – 2016. 

El detall del període analitzat 2013 – 2016 de les actuacions d’inversió previstes i el detall de 

les fons de finançament previstes, és el que es detalla a continuació : 

 

2013 Cost      Aportacions Total 

  actuació Préstec  Subvencions pres corrent finançament 

            

            

            

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

      2014 Cost      Aportacions Total 

  actuació Préstec  Subvencions pres corrent finançament 

            

Vial i aparcament accés a 
               
185.000,00 €  60.000,00 125.000,00 0,00 185.000,00 

zona esportiva           

  
               
185.000,00 €  60.000,00 125.000,00 0,00 185.000,00 

      2015 Cost      Aportacions Total 

  actuació Préstec  Subvencions pres corrent finançament 

            

            

            

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

      2016 Cost      Aportacions Total 

  actuació Préstec  Subvencions pres corrent finançament 

   
        

 
        

 
        

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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9.- Projecció pressupostaria 2013 – 2016 operacions corrents + operacions d’inversió. 

 

Els quadres que es presenten a continuació contenen les dades reals liquidades en els exercicis 

2010 i 2011, les dades previstes pel 2012 i les projeccions pel període 2013 – 2016. 

Es presenten també les xifres de les noves actuacions d’inversió pel període considerat, així 

com el seu corresponent finançament. 
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INGRESSOS               
  

      
  

Capítol 2010 2011 2012 Prev 2013 Prev 2014 Prev 2015 Prev 2016 Prev 

  
      

  

Impostos directes       85.325,43 €       113.227,01 €         92.759,76 €         94.614,96 €         96.507,25 €         98.437,40 €      100.406,15 €  

Impostos indirectes         9.202,74 €         12.260,80 €           3.780,00 €           3.855,60 €           3.932,71 €            4.011,37 €           4.091,59 €  

Taxes i altres ingressos       62.297,55 €         44.786,74 €         59.251,71 €         60.436,74 €         61.645,48 €         62.878,39 €        64.135,96 €  

Transferències corrents     127.735,61 €       169.478,32 €       121.662,80 €       124.096,06 €       126.577,98 €       129.109,54 €      131.691,73 €  

Ingressos patrimonials             212,02 €                 10,26 €               220,40 €               224,81 €               229,30 €               233,89 €              238,57 €  
  

      
  

TOTAL     284.773,35 €       339.763,13 €       277.674,67 €       283.228,16 €       288.892,73 €       294.670,58 €      300.563,99 €  

                

        DESPESES               
  

      
  

Capítol 2010 2011 2012 Prev 2013 Prev 2014 Prev 2015 Prev 2016 Prev 

  
      

  

Despeses de personal       79.119,44 €       115.805,92 €         94.603,31 €         96.495,38 €         98.425,28 €       100.393,79 €      102.401,67 €  

Despeses corrents     109.799,47 €       136.756,01 €       126.524,28 €       129.054,77 €       131.635,86 €       134.268,58 €      136.953,95 €  

Despeses financeres         3.213,06 €           2.501,67 €           3.740,00 €           8.765,85 €           4.942,59 €            4.769,88 €           4.394,71 €  

Transferències corrents         8.156,39 €           9.469,02 €         13.568,12 €         23.970,00 €         24.449,40 €         24.938,39 €        25.437,16 €  

Passius financers       11.289,67 €           5.660,68 €         11.321,36 €         11.880,69 €         12.050,95 €         16.223,66 €        16.398,84 €  
  

      
  

TOTAL     211.578,03 €       270.193,30 €       249.757,07 €       270.166,68 €       271.504,08 €       280.594,30 €      285.586,32 €  

                

                        

ESTALVI PRESSUPOSTARI       73.195,32 €         69.569,83 €         27.917,60 €         13.061,48 €         17.388,64 €         14.076,28 €        14.977,67 €  
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OPERACIONS D’INVERSIÓ 

 

Ingressos 2013 2014 2015 2016 

  
   

  

Subvencions 0,00 € 125.000,00 € 0,00 € 0,00 € 

Endeutament 0,00 € 60.000,00 € 0,00 € 0,00 € 

  
   

  

TOTAL 0,00 € 185.000,00 € 0,00 € 0,00 € 

     

     

     Despeses 2013 2014 2015 2016 

  
   

  

Actuacions d'inversió 0,00 € 185.000,00 € 0,00 € 0,00 € 

  
   

  

TOTAL 0,00 € 185.000,00 € 0,00 € 0,00 € 
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10.- Conclusions 

Partint de les dades dels exercicis 2010, 2011 i 2012, s’han calculat les projeccions 

pressupostaries d’ingressos i despeses corrents pel període 2013 – 2016. 

En tots els exercicis es preveu un estalvi net positiu, estabilitzat a l’entorn del 7 % dels 

ingressos corrents. 

Així mateix, s’han plantejat les noves actuacions d’inversió pel període 2013 – 2016 amb el seu 

corresponent finançament. 

S’ha considerat que la part no finançada amb noves subvencions procedents d’altres 

administracions s’obtindrà via nou endeutament a llarg termini, atès que entenem que 

aquesta és la solució més  costosa per la hisenda municipal i, per tant, podem comprovar com 

es comporta el model en aquesta circumstancia no favorable. 

Si arribat el moment, l’ajuntament disposa de fonts de finançament alternatives i/o amb un 

cost més reduït, el model pressupostari simulat es comportarà encara de forma més favorable 

per a la hisenda municipal. 

En conseqüència, s’han incorporat les noves despeses financeres al model 2013 – 2016, i s’ha 

afegit el nou endeutament al deute ja existent. 

Cal tenir present que amb caràcter excepcional durant l’exercici 2012, per imposició legal, amb 

caràcter general no es podran concertar noves operacions de crèdit a llarg termini si el % de 

càrrega financera es troba per sobre del 75 %. Amb les informacions conegudes a la data de 

redacció del present treball, l’Ajuntament es trobaria inclòs dins del grup d’administracions 

locals que, en situar-se per sota d’un % d’endeutament del 75 %, si que podria concertar 

l’operació que el model 2013 – 2016  confeccionat preveu . 

També amb caràcter excepcional, l’Ajuntament s’ha vist obligat a el.laborar un “Plan de 

Ajuste”, de conformitat amb el RDLl 4/2012, de 24 de febrer. 

Això ha comportat la formalització d’una operació de crèdit a llarg termini amb el Banco 

Popular per import de 110.487,75 €. 

La necessitat d’aquest Pla d’ajust ha sorgit pel fet que l’Ajuntament tenia a 31 de desembre de 

2011 imports pendents de liquidar a proveïdors, degut, principalment al fet que la Generalitat 

no havia fet efectius imports a favor de l’Ajuntament  en concepte de subvencions del PUOSC, 

per import de 116.436,86 €. 

Sota aquestes condicions i amb les xifres del model, es pot concloure que l’Ajuntament de 

Sant Llorenç de la Muga té suficient capacitat financera durant el període 2013 – 2016 per 

assumir les noves actuacions d’inversió no autofinançades amb l’execució del propi POUM. 

Basem aquesta conclusió en el fet que el model projectat presenta un estalvi net positiu en 

tots els exercicis a l’entorn del 5 % dels recursos corrents, i un % d’endeutament  entre el 25 i 

el 30 %, molt per sota del màxim legal establert en el 110 % dels recursos corrents, 

transitòriament baixat fins al 75 %. 
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4. Impacte econòmic del POUM en la Hisenda Municipal  
 
L’avaluació de la sostenibilitat econòmica del desenvolupament del POUM es realitza analitzant 
l’impuls que pot donar el desenvolupament urbanístic de les diferents propostes que incorpora 
el Pla en els ingressos corrents, la despesa corrent i l’ingrés i la despesa de capital en 
cadascun dels capítols pressupostaris que tenen una vinculació directa amb el 
desenvolupament del Pla. 
 
L’objectiu últim d’aquest capítol és verificar que el futur desenvolupament del POUM garanteix 
la sostenibilitat econòmica de la Hisenda Municipal de l’Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga 
via equilibri ingrés corrent - despesa corrent (balanç fiscal municipal) i equilibri ingrés de capital 
- despesa de capital i, alhora, no altera ni crea tensions en el seu compte financer anteriorment 
analitzat. 
 
4.1. Impacte econòmic del POUM en l’ingrés corrent 
 
El POUM i l’impost directe sobre béns immobles 
 
Per tal de calcular l’ingrés potencial de l’IBI derivat del POUM disposem del rati €/m² de sostre 
residencial (5,10 €/m2 de sostre residencial urbà). Amb aquests ratis es preveu una xifra 
derivada dels nous sectors i polígons que incorpora el POUM de 105.250 €. Aquest ingrés 
potencial anirà aflorant progressivament a mesura que s’executi el Pla. 
 
 

   Sostre potencial €

Polígon d'Actuació Urbanística 20.637,45 105.250

Total €   20.637,45 105.250

 
 
Val a dir que aquesta xifra estimada de 105.250 milions d’euros es tracta d’una xifra optimista ja 
que, en part, els PAU’s  fan sobre sostre urbà que ja està tributant en tant que sòl urbà, malgrat 
a efectes d’IBI es prevegin modificacions derivades de les noves edificacions que proposin els 
sectors i polígons, a més algunes construccions ja són existents, per tant quasi podriem 
considerar que els ingressos seran mínims i no els considerarem.  
 
El POUM i l’impost directe sobre vehicles de tracció mecànica, tampoc serà representatiu en 
aquest municipi. 
 
 
El POUM i l’impost directe sobre Activitats Econòmiques, tampoc serà representatiu en aquest 
municipi. 
 
 
El POUM i l’impost indirecte sobre construccions, instal·lacions i obres 
 
L’ingrés potencial per Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) derivat de les 
propostes d’actuació del Pla s’ha calculat tenint en compte els següents paràmetres extrets de 
l’ordenança fiscal corresponent a aquest impost indirecte 
 
- La base imposable d'aquest impost està constituïda pel cost real i efectiu de la construcció, 

la instal·lació o l'obra, i s’entén com a tal, a aquests efectes, el cost d’execució material 
d’aquella. No formen part de la base imposable l’Impost sobre el Valor Afegit i altres 
impostos anàlegs propis de règims especials, les taxes, preus públics i altres prestacions 
patrimonials de caràcter públic local relacionades, en el seu cas, amb la construcció, 
instal·lació o obra, ni tampoc els honoraris de professionals, el benefici empresarial del 
contractista ni qualsevol altre concepte que no integri, estrictament, el cost d’execució 
material. 
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- El tipus de gravamen general serà el 2,50%. 

   Sostre potencial €

Polígon d'Actuació Urbanística 20.637,45 386.943

 
 
Tal com mostra, s’estimen uns ingressos puntuals potencials de 386.943 € amb la totalitat dels 
PAUs però també caldria ser molt conservador amb aquesta xifra donada la tendència 
econòmica actual, considerant que una gran part d’aquests habitatges serien de segona 
residència.  
 
 
 

El POUM i les Taxes i prestació de serveis 
 
Per tal d’estimar l’ingrés potencial derivat del Pla  
 

  
Habitatges

potencials

Habitants 

potencials 
€

Polígons d'Actuació Urbanística 44 110 34.587

 
 
A partir d’una ràtio de 314,43 €/hab., i tenint en compte el potencial demogràfic de les 
propostes d’actuació que incorpora el POUM, l’estimació d’ingressos potencials municipals 
destinats a finançar la prestació de serveis urbans es quantifiquen en 34.587 € anuals amb el 
POUM totalment desenvolupat i consolidat, indicar també que el fet de segona residència 
aquest valor també pot variar. 
 
 
4.2. Impacte econòmic del POUM en la despesa corrent 
 
La despesa corrent futura vinculada directament al Pla es concentra en la despesa anual 
municipal referent a la gestió i manteniment dels espais públics, vialitat i zones verdes (despesa 
en béns corrents i serveis). Des del punt de vista de despeses funcionals també cal tenir en 
compte el capítol referent a despesa de personal, el qual també es veurà incrementat com a 
conseqüència del creixement del municipi. 
 
El POUM i la Despesa de personal 
 
Es considera que no hi ha un increment de despesa per aquest concepte  
 
 
El POUM i la Despesa en béns corrents i serveis 
 
A l’hora d’abordar l’impacte d’aquest capítol en la Hisenda Municipal, s’han tingut en compte 
aquelles despeses en béns i serveis directament vinculades al manteniment de les noves 
propostes d’actuació a partir de la despesa corrent actual que generen les brigades municipals: 
despesa corrent en servei de manteniment de parcs urbans, despesa corrent anual en servei 
d’enllumenat, despesa corrent anual en servei de neteja i manteniment de viari, despesa 
corrent anual en servei de recollida d’escombraries i residus i despesa corrent anual en xarxa 
de sanejament. 
 
Pel que fa al manteniment de zones verdes, l’Ajuntament assumeix un cost de manteniment de 
jardineria i parcs urbans de 0,863 €/m2 l’any que, aplicada als nous espais lliures previstos pel 
POUM, suposarà una despesa màxima anual estimada igual a 8.334 €.  
 
   M² potencials zones verdes €

Polígon d'Actuació Urbanística 9.691,42 8.334
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La despesa anual en manteniment del sistema viari ha estat l’any de 0,621 €/m2. Tenint en 
compte les previsions dels nous sectors i polígons que proposa el Pla, i les reserves en clau 
viari que incorporen, s’imputa un creixement de la despesa corrent en manteniment de sistema 
viari igual a 6.611 € amb els nous creixements previstos. 
 
   M² potencials de viari €

Polígon d'Actuació Urbanística  6.611

 
 
Pel que fa a la despesa derivada del servei d’enllumenat s’estima un còmput global de 500 € 
amb els nous creixements previstos en el POUM 
 
 
Pel que fa a la despesa referent a manteniment de la xarxa de sanejament s’estima un còmput 
global anual de 500 € amb els nous creixements previstos en el POUM a ple rendiment. 
 
 
Finalment, s’estima una despesa anual associada al servei de recollida d’escombraries i 
residus calculada a partir del rati €/m2 de sostre total urbà actual al municipi de Sant Llorenç 
(0,15 €/m2 any ). Amb una ràtio s’estima una despesa potencial anual de 3.095 €. 
 
 
   M2 Sostre €

Polígon d'Actuació Urbanística 20.637 3.095

 
 
El POUM i la despesa en Transferències corrents 
 
Les transferències corrents mantenen una correlació alta amb el creixement demogràfic d’un 
municipi. Així doncs, la variable més significativa per explicar aquest tipus de despesa 
permanent futura és el nombre de nous habitants que es deriven del POUM en relació amb els 
residents actuals a Sant Llorenç de la Muga. 
 
A partir d’una ràtio de 100 €/hab. s’estima una despesa en transferències corrents anual de 
11.000 €. 
 
 
€/hab. 100    

  
Habitatges

potencials

Habitants 

potencials 
€

Polígon d'Actuació Urbanística 44 110 11.000

 
 
4.3. Impacte econòmic del POUM en l’ingrés de capital 
 
L’Ingrés de capital futur vinculat directament al desenvolupament del Pla es focalitza en els 
potencials ingressos de capital relatius a les alienacions d’inversions reals i de les 
transferències de capital rebudes (els ingressos de capital referents als actius financers no han 
estat objecte d’anàlisi tenint en compte el seu valor residual). 
 
El POUM i l’Alienació d’inversions 
 
Com a conseqüència del desenvolupament del Pla, l’Ajuntament de veurà incrementat el seu 
patrimoni municipal en concepte de la cessió obligatòria i gratuïta de l’aprofitament urbanístic 
de les diferents propostes d’actuació. 
 
Els ingressos derivats d’aquesta cessió obligatòria es computen dins el capítol Alienació 
d’inversions, donat que es tracta d’una cessió d’actius materials que poden ser posteriorment 
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alienats quedant el resultat d’aquesta operació vinculat a allò que permeti el marc legal referent 
al Patrimoni Públic de Sòl i Habitatge. 
 
Quan la cessió de sòl es substitueix pel seu equivalent econòmic, els ingressos derivats de la 
cessió obligatòria es computarien dins el capítol 5, Ingressos patrimonials, classificat dins el 
conjunt d’ingressos corrents. 
 
En funció de les necessitats i estratègies municipals, els aprofitaments urbanístics i el resultat 
econòmic de les seves alienacions es permetrà destinar a unes finalitats concretes establertes 
en el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme i el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme. 
 
A mode indicatiu s’adjunta una estimació del valor econòmic dels aprofitaments urbanístics de 
cessió obligatòria d’aquells sectors i polígons que han estat objecte de d’anàlisi de la seva 
viabilitat econòmica i financera en l’estudi econòmic i financer del POUM. 
 
 
Ingressos econòmics potencials alienació d’inversions derivats del POUM 

  

Cessió Valor sòl Aprofitament

Aprofitament urbanístic urbanitzat* Ajuntament

  (€ totals)  (€ totals)

PAU1 10% 594.216 59.421

PAU2 10% 397.036 39.703

PAU3 10% 349.936 34.993

PAU5 10% 411.667 41.166

PAU6 10% 3.844.885 384.488

Total PAU 5.597.740 559.774

 
 
El POUM i les Transferències de capital 
 
Els ingressos derivats de les transferències de capital, al igual que en el cas de la despesa en 
transferències corrents, els estimem a partir del nombre de nous habitants potencials que es 
deriven del Pla en relació amb els residents actuals a Sant Llorenç de la Muga. 
 
A partir d’una ràtio de 65 €/hab., s’estimen uns ingressos anuals, procedents de transferències 
de capital, de 7.150 €  
 
 
€/hab. 65    

  
Habitatges

potencials

Habitants 

potencials 
€

Polígon d'Actuació Urbanística 44 110 7.150

 
 
4.4. Impacte econòmic del POUM en la despesa de capital 
 
Pel que fa a les despeses de capital vinculades al desenvolupament del POUM, aquestes es 
concentren en les inversions reals que ha d’afrontar l’administració local en el procés 
d’execució urbanística del Pla. 
 
El POUM i les inversions reals  
 
Pel que fa a les despeses de capital relatives a les Inversions reals, l’article 46 del Decret 
Legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme estableix que 
l’administració actuant no participa en les càrregues d’urbanització dels terrenys amb 
aprofitament urbanístic que rep en compliment del deure de cessió de sòl amb aprofitament, els 
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quals s’hauran de cedir ja urbanitzats, fet que redueix en gran mesura les inversions municipals 
vinculades al procés d’execució urbanística. 
 
Tal com avançàvem en l’apartat 2.3 d’aquest document, es preveu la inversió: 
 
 Obres : 

Execució obres vial i aparcament  
de la zona esportiva    185.000,00 € (*) 

 
(*) coofinançament de 125.000 € el proper PUOSC 
 
dels que 60 € seran assumits per l’Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga. 
 
 
El POUM i les transferències de capital 
 
La despesa derivada de les transferències de capital, al igual que en el cas de la despesa en 
transferències corrents, l’estimem a partir del nombre de nous habitants potencials que es 
deriven del Pla en relació amb els residents actuals a Sant Llorenç 
 
A partir d’una ràtio de 30 €/hab. l’any, s’estimen uns ingressos anuals, procedents de 
transferències de capital, de 3.300 €  
 
€/hab. 30    

  
Habitatges

potencials

Habitants 

potencials 
€

Polígon d'Actuació Urbanística 44 110 3.300

 
 
 
4.5 Altres despeses indirectes 
 
El POUM generarà, a més de les despeses vinculades directament al manteniment dels serveis 
urbans que generen les propostes del Pla, unes despeses corrents indirectes municipals 
derivades de la posada en marxa de nous serveis urbans que la nova ciutat construïda 
demandarà a la seva corporació local. Es tracta, fonamentalment, de despeses funcionals de 
serveis municipals vinculades a la protecció civil i seguretat ciutadana, a millores en la mobilitat, 
a la promoció econòmica i social, al creixement de la despesa en òrgans de govern i de 
l’administració general, etc. 
 
La classificació funcional de les liquidacions pressupostàries municipals ens ajuda a estimar 
aquesta despesa. Les liquidacions dels pressupostos es classifiquen en 9 grups funcionals que, 
a la seva vegada, es poden detallar per capítols econòmics i que, per tal d’evitar duplicitats, ens 
permet recollir només aquelles despeses funcionals que encara no han estat comptabilitzades 
en apartats anteriors del present treball (veure taula pàgina següent). 
  
Despeses indirectes anual de 17.600 €  
 
€/hab.   160 €

  
Habitatges

potencials

Habitants 

potencials 
€

Polígon d'Actuació Urbanística 44 110 17.600
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5. Balanç econòmic municipal del POUM de Sant Llorenç de la Muga 
 
Tal com mostra la taula resum del compte financer derivat del POUM (veure taula del 
document), les propostes d’actuació que incorpora el POUM generen un estalvi brut corrent 
positiu en el llarg termini que proposa el Pla consolidada amb una xifra estimada de 107.317 €. 
 
Pel que fa als ingressos ordinaris recurrents en el temps derivats del Pla, assoleixen una xifra 
de 378.624 euros que proposa el Pla ja executada.  
 
 

Balanç corrent del POUM de Sant Llorenç de la Muga 

   
Funcionament

Ordinari
Recurrent

Funcionament
Ordinari
Puntual

Impostos directes 105.250 105.250 0,00

Sobre el capital 105.250 105.250 0,00

Impost béns immobles urbana 105.250 105.250 0,00

Impost vehicles de tracció mecànica 0 0 0,00

Sobre activitats econòmiques 0 0 0,00

Impost activitats econòmiques 0 0 0,00

Impostos indirectes  386.943 0 386.943

Impost construccions, instal·lacions i obres 386.943 0 386.943

Taxes i altres ingressos 34.857 34.857 0,00

Taxes i preus públics 34.857 34.857 0,00

Transferències corrents  7.150 7.150 0,00

Ingrés corrent 534.200 147.257 386.943

    

Despesa de personal 0 0 0,00

Despesa corrent béns i serveis  19.040 19.040 0,00

Manteniment de parcs urbans, jardins i places 8.334 8.334  

Manteniment i neteja viària 6.611 6.611  

Servei d'enllumenat 500 500  

Manteniment Clavegueram 500 500  

Servei de recollida d’escombraries i residus 3.095 3.095  

Transferències corrents  3.300 3.300 0,00

Despeses Indirectes 17.600 17.600 0,00

Despesa corrent 39.940 39.940 0,00

    

Estalvi brut corrent 494.260 107.317 386.943
 

 
 
 
 
Balanç de capital del POUM de Sant Llorenç de la Muga 

Ingrés de capital no financer 566.924,00

Alineació d'inversions 559.774,00

Transferències de capital 7.150,00

Despesa de capital no financera 188.300,00

Inversió municipal 185.000,00

Transferències de capital 3.300,00

Dèficit / Superàvit de capital 378.624

 


