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INFORME SOBRE LA VIABILITAT ECONÒMICA DE CONSTITUIR UN 

NOU MUNICIPI EN L’ÀMBIT TERRITORIAL DE L’ENTITAT MUNICIPAL 

DESCENTRALITZADA DE BELLATERRA, AL MUNICIPI DE 

CERDANYOLA DEL VALLÈS 

 

 

 

L’objecte del present informe és determinar la possibilitat de que una hipotètica creació 

del nou municipi de Bellaterra sigui viable econòmicament, a la vista dels ingressos 

amb què podria comptar i de les despeses que hauria de suportar. 

 

Per fer l’estudi s’ha comptat amb la següent informació: 

 

 

 pressupost de 2015 de l’EMD Bellaterra (documentació que m’ha estat 

facilitada) 

 informació econòmica referent a 2011 facilitada per l’alcaldessa de 

Cerdanyola, sobre determinats ingressos de l’Ajuntament que pertanyen a 

l’àmbit de l’EMD Bellaterra (documentació facilitada). 

 Proposta de pressupost de despeses facilitada pel president de l’EMD 

d’acord amb les competències mínimes obligatòries que hauria d’assumir 

l’hipotètic nou municipi i amb algunes competències opcionals no 

obligatòries 

 Proposta de pressupost d’ingressos facilitada, així mateix, pel president de 

l’EMD.  

 Informació referent a la actualització dels valors cadastrals dels béns 

immobles prevista per els 2016. 

 

 

 

1. Imputació ingressos a l’EMD.- En data 11 de març de 2013 l’alcaldessa de 

Cerdanyola va remetre al president de l’EMD un escrit on li notificava les 

dades de 2011 referents als principals ingressos que, dins el pressupost de 

Cerdanyola, corresponien a l’àmbit de l’EMD. Aquesta informació, 

projectada per l’any 2015 amb l’augment del 12% del valor cadastral 



 

residual de la pujada del 2006 i, així mateix, projectada pel 2016 amb la 

baixada prevista de la actualització cadastral, és la que segueix: 

 

 

 

Ingrés informe 2011 projecció 2015 projecció 2016 

IBI 2.313.565,62 2.591.193,49 1.554.716,10 

Vehicles 176.592,56 176.592,56 176.592,56 

Plusvàlua 292.791,99 327.926,91 196.756,15 

IAE 32.204,19 32.204,19 32.204,19 

ICIO 110.963,00 110.963,00 66.577,80 

Taxa guals 60.517,86 45.000,00 45.000,00 

Taxa llicències urbanístiques 48.072,20 28.000,00 28.000,00 

Taxa llicències activitats 1.551,27 1.551,27 1.551,27 

Ingressos reciclatge 38.710,18 38.710,18 38.710,18 

Taxa escombraries domicili. 52.640,00 52.640,00 52.640,00 

Taxa escombraries comerç. 7.650,38 7.650,38 7.650,38 

Subtotal informe 2011 3.135.259,25 3.412.431,98 2.200.398,63 

Participació Ingressos Estat 400.000,00 400.000,00 400.000,00 

Fons Cooperació Local 
Catalunya 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

Gasolinera 66.000,00 66.000,00 66.000,00 

Totals 3.616.259,25 3.893.431,98 2.681.398,63 

 

 

2. Ingressos nou municipi.- El quadre següent mostra els possibles ingressos 

del nou municipi, Els ingressos previstos són molt conservadors i incorporen 

la reducció significativa respecte dels ingressos actuals que pot provocar la 

actualització dels valors cadastrals en alguns dels conceptes, com ara l’IBI, 

la plusvàlua i l’ICIO. 

 

 

 INGRESSOS NOU MUNICIPI     

       

Capítol Concepte ingressos previstos capítols 

1 IBI 1.554.716,10   

1 Vehicles 176.592,56   

1 Plusvàlua 196.756,15   

1 IAE 32.204,19 1.960.269,00 

2 ICIO 66.577,80 66.577,80 

3 Taxa guals 45.000,00   

3 Taxa llicències urbanístiques 28.000,00   

3 Taxa llicències activitats 1.551,27   

3 Ingressos reciclatge 38.710,18   

3 Taxa escombraries domicili. 53.640,00   

3 Taxa escombraries comerç. 7.650,38 174.551,83 

4 Participació Ingressos Estat 400.000,00   

4 Fons Cooperació Local Catalunya 15.000,00 415.000,00 



 

5 Gasolinera 66.000,00 66.000,00 

 Totals 2.681.398,63 2.681.398,63 

 

 

3. Despeses nou municipi.- A continuació figura la proposta de pressupost de 

despeses, la qual incorpora les despeses que ja s’estan efectuant actualment a 

l’EMD, incrementades en una xifra global de 50.000 €, i les noves despeses 

que hauria d’assumir l’hipotètic nou municipi, tant les mínimes obligatòries 

com algunes d’opcionals, estimades a partir de pressupostos sol·licitats o 

amb criteris purament de previsió. Els ítems en negreta distingeixen les 

noves despeses que s’incorporarien respecte de les actuals. 

 

 DESPESES NOU MUNICIPI     

       

Capítol Concepte 
Despeses 
previstes 

Total per 
Capítols 

1 Retribucions membres govern 30.800,00   

1 Bàsiques 29.300,00   

1 Laboral fix 40.700,00   

1 Secretaria-intervenció 50.000,00   

1 Seguretat Social 37.500,00   

1 Dietes membres corporació 10.000,00   

1 Noves retribucions dos membres del govern 42.000,00   

1 
Nou personal general (interventor, periodista, mobilitat, 
jurista, arquitecte) 161.000,00   

1 Nou personal servei de policia (8 policies, 1 cap de servei)  289.800,00 691.100,00 

2 manteniment edificis 9.600,00   

2 manteniment espai públic 198.000,00   

2 manteniment elements mobilitat 23.400,00   

2 maquinària, instal·lacions,... 7.500,00   

2 despeses ordinàries 1.900,00   

2 material informàtic 300,00   

2 energia elèctrica 12.300,00   

2 aigua 1.300,00   

2 telecomunicacions 5.000,00   

2 postals 600,00   

2 assegurances 4.500,00   

2 anuncis 1.800,00   

2 campanyes institucionals 27.700,00   

2 despeses jurídiques 80.400,00   

2 altres despeses 37.500,00   

2 esports 5.900,00   

2 festes i actes populars 72.000,00   

2 neteja, sanejament 1.700,00   

2 estudis i treballs tècnics 28.800,00   

2 assessorament professional 4.900,00   

2 treballs tècnics comunicació 20.000,00   

2 professors tallers 8.800,00   

2 dietes treballadors 600,00   



 

2 dietes membres corporació 5.200,00   

2 Promoció econòmica (comerç i impuls noves empreses) 25.000,00   

2 Material servei policial (vehicles, uniforme, oficina...) 60.000,00   

2 poda  22.000,00   

2 neteja viària  454.000,00   

2 recollida brossa  330.000,00   

2 clavegueram  22.000,00   

2 cementiri  40.000,00   

2 enllumenat (consum i manteniment)  137.000,00   

2 noves instal·lacions  60.000,00   

2 transport públic  80.000,00 1.789.700,00 

3 interessos 300,00 300,00 

4 subvencions a entitats culturals i esportives 9.600,00   

4 subvencions a famílies 2.000,00 11.600,00 

  increment global sobre despeses actuals 50.000,00 50.000,00 

  Totals 2.542.700,00 2.542.700,00 

 

4. Excedent pressupostari.- Segons es pot veure, amb els números anteriors 

existiria un excedent pressupostari, o estalvi corrent, que permetria atendre 

qualsevol desviació o mal càlcul de les despeses, així com finançar 

inversions. 

 

 
EXCEDENT PRESSUPOSTARI NOU 

MUNICIPI   

    

Ingressos previstos 2.681.398,63 

Despeses previstes 2.542.700,00 

    

Excedent pressupostari 138.698,63 

 

 

 

5. Ingressos i despeses afectats.- A banda dels ingressos i despeses anteriors, 

existeixen els ingressos i despeses finalistes, és a dir, aquelles actuacions, 

tant de pressupost corrent com de capital, que es financen amb subvencions 

d’altres administracions o de particulars. Aquestes dotacions permetran 

ampliar el pressupost en l’import que correspongui, però són neutres en el 

càlcul de l’equilibri pressupostari. 

 

6. Apel·lació al crèdit.- Igualment, el nou municipi podrà accedir al 

finançament creditici de les seves inversions, amb els límits i condicions 

fixats a la llei, així com a la concertació de línies de crèdit per atendre les 

necessitats de tresoreria. 

 

7. Retorn crèdits actuals  de l’Ajuntament.- En els càlculs anteriors no s’ha 

tingut en compte cap dotació per participar en el cost financer i el retorn del 

deute bancari que té l’Ajuntament contret en aquest moment. S’entén que el 

nou municipi no ha de participar en aquest retorn atès que el seu àmbit 



 

territorial no ha gaudit d’inversions que s’hagin finançat amb crèdits a llarg 

termini i, per tant, no és procedent la reciprocitat en el retorn. 

 

 

 

CONCLUSIONS 

 

És criteri de qui subscriu que, a la vista dels càlculs anteriors, la viabilitat econòmica de 

l’hipotètic nou municipi resultant de la transformació de l’actual EMD Bellaterra està 

garantida, fins i tot en el cas que el nou municipi hagués d’assumir una part, 

proporcional o no, de la càrrega financera que actualment suporta l’Ajuntament de 

Cerdanyola. Existeix a més, un important marge de maniobra degut a que el pressupost 

d’ingressos permet encara assolir un increment de fins 1 milió d’euros si el govern del 

nou municipi decidís compensar, mitjançant un increment del tipus, la reducció dels 

ingressos de l’Impost de Béns Immobles que l’any 2016 està previst que provoqui 

l’actualització dels valors cadastrals de Cerdanyola. 
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