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1. Introducció 
 
La Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 1/2010, del 3 d’agost (en endavant DL 1/2010) defineix a l’article 57 els Plans d’Ordenació Urbanística Municipal 
(en endavant POUM) i en determina els continguts mínims. A la seva vegada, l’article 59 determina la documentació 
mínima que ha de contenir el POUM i que inclou, entre d’altres, l’agenda i l’avaluació econòmica i financera de les 
actuacions a desenvolupar. 
 
El present informe, se centra doncs en l’anàlisi de la hisenda local del municipi de Sant Quirze del Vallès per tal de definir 
en quina situació es troba la hisenda local i explorar les fortaleses i debilitats de la hisenda municipal a través de l’anàlisi 
de les partides pressupostàries directament vinculades al desenvolupament i execució del futur POUM. 
 
2. La hisenda municipal de Sant Quirze del Vallès 
 
Amb la finalitat d’acabar estimant el balanç econòmic municipal del desenvolupament del POUM de Sant Quirze del Vallès 
i quantificar l’impacte que tindrà el seu desenvolupament en les finances locals de la hisenda municipal de l’Ajuntament 
de Sant Quirze, realitzem una pintura de l’evolució de la Hisenda Municipal de Sant Quirze del Vallès en l’últim quinquenni 
disponible (2013 - 2017). 
 
2.1. L’ingrés corrent municipal 
 
Durant el darrer quinquenni, l’ingrés corrent municipal ha assolit un increment del 14%, passant d’obtenir 17,33 milions 
d’euros l’any 2013 a 19,67 milions l’any 2017. Aquest creixement s’aconsegueix de manera progressiva durant els 2 
primers anys, amb un creixement dels ingressos corrents municipals de l’ordre del 4% i del 8%, mentre que els darrers 3 
anys els ingressos corrents s’han estabilitzat a l’entorn del 19,50 M€, amb creixements de menys del 1%. En termes 
generals, doncs, es pot observar que el comportament de la hisenda municipal pel què fa als ingressos corrents manifesta 
una evolució positiva durant el quinquenni analitzat.  
 
Si ens fixem en les dades per habitant, veiem com la variació de l’ingrés segueix la mateixa evolució, però en termes per 
càpita assoleix un creixement menor que en termes absoluts, degut al creixement demogràfic que ha viscut el municipi 
en l’últim quinquenni, que ha estat de poc més del 2%, passant dels 19.408 habitants l’any 2013 als 19.867 habitants l’any 
2017. 
 
L’ingrés per habitant al municipi de Sant Quirze del Vallès passa de 893 € l’any 2013 a 990 € anuals l’any 2017, el que es 
tradueix en un increment del 11% en els darrers 5 anys. 
 
Ingrés corrent Ajuntament de Sant Quirze del Vallès (milions €) 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades la Sindicatura de comptes 
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Ingrés corrent per habitant a Sant Quirze del Vallès 

€ habitant 2013 2014 2015 2016 2017 VAR 13-17 

Ingrés corrent 17.331.884  18.004.462  19.497.958  19.503.382  19.674.769  13,52% 

Habitants Sant Quirze del Vallès 19.408  19.549  19.602  19.664  19.867  2,37% 

Ingrés corrent / habitant 893  921  995  992  990  10,90% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Sindicatura de comptes i Idescat 
 
Pel que fa a la composició de l’ingrés corrent, aquesta roman amb certa estabilitat durant el quinquenni analitzat. Durant 
el període comprès entre els anys 2013 i 2017 predominen clarament els impostos directes, que durant tot el quinquenni 
se situen per sobre del 57% del total d’ingressos corrents i que tenen un pes creixent durant la sèrie, passant de 
representar el 57% l’any 2013 al 61%, com a conseqüència dels augments en els ingressos provinents de l’Impost sobre 
el Bens Immobles. La resta dels ingressos corrents provenen, bàsicament, de les transferències corrents (entre el 24% i 
el 26% durant els anys analitzats) i de les Taxes i Altres Ingressos (entre el 12% i el 15%). Aquestes tres partides 
representen el 97,12% del total d’ingressos corrents obtinguts per la hisenda municipal de Sant Quirze l’any 2017. 
 
Val a dir en aquest punt que es preveu un augment de les transferències corrents rebudes d’altres administracions degut 
a que Sant Quirze del Vallès es troba molt propera demogràficament als 20.000 habitants, punt en el qual el municipi farà 
un salt en aquest capítol d’ingrés. 
 
El pes relatiu del capítol Impostos indirectes ha estat residual en tots els anys analitzats, situant-se entre l’1% i el 2% del 
total d’ingressos corrents entre els anys 2013 i 2017. Aquest capítol està format únicament per l’Impost de Construccions, 
Instal·lacions i Obres que és un tribut que grava la construcció, instal·lació o obra que requereix llicència municipal. Els 
ingressos patrimonials, per la seva part, es mantenen estables dins l’interval del 1 al 2% del total dels ingressos corrents. 
 
Composició ingrés corrent Ajuntament de Sant Quirze del Vallès 

 
 Impostos directes  Impostos indirectes  Taxes i altres ingressos   Transf. Corrents     Ingr. patrimonials 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Sindicatura de comptes 

 
La composició de l’ingrés corrent en termes per càpita segueix la mateixa línia que en termes absoluts però lleugerament 
minorat degut a que aquests augments es veuen afectats pel creixement demogràfic. Es pot observar com totes les 
partides, amb l’excepció de les Taxes i altres ingressos, han augmentat de forma important durant el darrer quinquenni, 
amb creixements de l’ordre del 14 i 34%, mentre que les taxes i altres ingressos han patit un decrement del -14%. 
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Composició Ingrés corrent per habitant a Sant Quirze del Vallès 

€ habitant 2013 2014 2015 2016 2017 VAR 13-17 

Impostos Directes 511  559  598  589  583  14,02% 

Impostos Indirectes 8  5  11  24  10  34,30% 

Taxes i Altres Ingressos 138  120  124  124  119  -13,73% 

Transferències Corrents 222  222  249  239  260  17,20% 

Ingressos Patrimonials 14  15  13  16  18  25,97% 

Ingressos Corrents 893  921  995  992  990  10,90% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades Sindicatura de comptes i Idescat 
 
2.2. La despesa corrent municipal 
 
Al llarg del període 2013 - 2017, la despesa corrent augmenta poc més del 1%, passant dels 15,71 milions d’euros l’any 
2013 als 15,93 milions d’euros l’any 2017. Aquest lleu augment de la despesa corrent durant el quinquenni analitzat, 
juntament amb el fort creixement dels ingressos corrents, ha suposat un superàvit corrent positiu durant tots els anys 
analitzats de l’entorn dels 2,81 milions d’euros (aquest ha oscil·lat entre els 1,61 milions d’euros l’any 2013 i els 3,73 
milions d’euros de l’any 2017). Des de el punt de vista de la hisenda municipal, el desenvolupament del nou POUM de 
Sant Quirze del Vallès no només ha de garantir que aquest superàvit corrent continuï manifestant-se si no que hauria de 
permetre incrementar-lo. 
 
Es pot observar com entre els anys 2013 i 2015 la tendència de les despeses corrents és creixent, mentre que 
posteriorment decreix fins a situar-se el darrer any per sota del màxim del 2015. Val a dir, però, que la variació ha estat 
molt reduïda i que la partida de despeses corrents s’ha mantingut molt estable durant el darrer quinquenni, a l’entorn dels 
16 M€. 
 
Despesa corrent Ajuntament de Sant Quirze del Vallès (milions €) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades Sindicatura de comptes 

 
Pel que fa a les xifres per habitant, aquest lleu augment de la despesa s’ha vist reduït pel creixement demogràfic, que ha 
estat major que l’augment de les despeses corrents i, per tant, en termes per habitant la despesa corrent ha disminuït 
prop del 1%.  

 
Despesa corrent per habitant a Sant Quirze del Vallès 

€ habitant 2013 2014 2015 2016 2017 VAR 13-17 

Despesa corrent (milers €) 15.713.539  16.061.146  16.340.822  15.877.838  15.938.643  1,43% 

Habitants Sant Quirze del Vallès 19.408  19.549  19.602  19.664  19.867  2,37% 

Despesa corrent / habitant 810  822  834  807  802  -0,91% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades Sindicatura de Comptes i Idescat 

 

15,71 16,06 16,34
15,88 15,94

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2013 2014 2015 2016 2017



Sostenibilitat econòmica i financera del POUM de Sant Quirze del Vallès                        

 

7 

La despesa corrent per habitant a Sant Quirze del Vallès se situa per sobre de les despeses corrents per habitant de 
Terrassa i Sabadell (742 €/hab. i 737 €/hab., respectivament) però per sota de Cerdanyola, Rubí, Barberà i Sant Cugat 
(854 €/hab. 912 €/hab. 880 €/hab. i 1.093 €/hab., respectivament). 
 
Pel que fa a la composició de la despesa corrent, al llarg del quinquenni analitzat les partides de Personal i Transferències 
corrents tenen increments (del 5% i del 27%, respectivament), mentre que les partides de Béns corrents i serveis i 
Despeses financeres decreixen un 1% i un 76% respectivament. 
 
Sobre el total de despeses corrents al llarg del període 2013 – 2017, es pot observar el fort pes dels capítols personal 
(48%) i de béns corrents i serveis (46%) que, en conjunt, representen sempre més del 94% del total de la despesa corrent 
durant tot el període. 
 
Per la seva part, les despeses en transferències corrents han mantingut el seu pes relatiu entre el 3% i el 5% durant el 
quinquenni analitzat. El pes relatiu de les despeses financeres, per la seva part, han estat residuals durant el període 
analitzat i s’han mantingut entre el 0% i el 2% del total de les despeses corrents. 
 
Composició despesa corrent Ajuntament de Sant Quirze del Vallès (%) 

 

 Personal  Béns corrents i serveis  Despesa financera  Transferències corrents 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades Sindicatura de comptes 

 
Pel què fa a la composició de la despesa corrent per habitant, totes les partides es comporten de la mateixa manera que 
en termes absoluts, si bé els % de variació es veuen modificats per l’increment demogràfic. 
 
Despesa corrent per habitant a Sant Quirze del Vallès 

€ habitant 2013 2014 2015 2016 2017 VAR 13-17 

Despesa personal per habitant 388  387  406  396  398  2,72% 

Despesa béns corrents i serveis per 
habitant 

378  388  375  368  364  -3,65% 

Despesa financera per habitant 15  9  7  5  3  -76,30% 

Transferències corrents per habitant 30  38  46  39  37  23,65% 

Despesa corrent per habitant 810  822  834  807  802  -0,91% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades Sindicatura de Comptes i Idescat 

 
2.3. L’Ingrés de capital municipal 
 
Al llarg d’aquests anys, l’ingrés de capital no ha manifestat una tendència clara i estable, si no que ha compaginat 
augments i decrements, formant una figura de dents de serra, si bé durant el darrer trienni s’ha situat a l’entorn del milió 
d’euros, molt per sota dels ingressos de capital obtinguts l’any 2013 i, sobretot, el 2014. 
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Ingrés de capital Ajuntament de Sant Quirze del Vallès (milions €) 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades Sindicatura de comptes 

 
Ingrés de capital per habitant a Sant Quirze del Vallès 

€ habitant 2013 2014 2015 2016 2017 VAR 13-17 

Ingrés de capital 1.678.822  3.411.072  863.702  1.287.227  603.432  -64,06% 

Habitants Sant Quirze del Vallès 19.408  19.549  19.602  19.664  19.867  2,37% 

Ingrés capital per habitant 87  174  44  65  30  -64,89% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades Sindicatura de comptes i Idescat 

 
Aquest comportament dels ingressos de capital es deu a l’evolució anual dels capítols de transferències de capital, dels 
passius financers, i en menor mesura, del capítol d’Alienació d’inversions. Pel què fa a les transferències de capital, si bé 
durant els anys 2013 i 2014 van ser de 0,94 i de 1,34 M€, a partir de l’any 2015 gairebé desapareixen i se situen a l’entorn 
del 50.000 durant el darrer trienni disponible. Les transferències més importants de l’any 2013 van ser realitzades per 
empreses privades (734.000 €) i l’any 2014 destaquen una sèrie de subvencions de capital realitzades per la diputació 
per un total de 1.190.151 €. El capítol d’Alienació d’inversions és igual a 0 durant els anys 2013, 2014 i 2017 però els 
anys 2015 i 2016 pren un valor de 350.000 €. Els passius financers, per la seva part, tenen un comportament molt irregular, 
compaginant anys d’augments amb anys de decreixements, si bé en termes globals han patit un decrement del 23%. 
 
L’ingrés de capital s’ha fonamentat al llarg de tot el període, doncs, en la concertació de nou endeutament i en menor 
mesura de les transferències de capital, mentre que l’alienació d’inversions i els actius financers tenen un caràcter residual 
o nul en la composició dels ingressos de capital en el període analitzat, amb l’excepció de l’any 2015 i 2016, on la partida 
d’Alienació d’inversions va acaparar el 40% i el 27%del total dels ingressos de capital, respectivament. 
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Composició ingrés de capital Ajuntament de Sant Quirze del Vallès (%) 

 
 Alienació d’inversions  Transferències de capital  Actius financers  Passius financers 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades Sindicatura de Comptes 

 
La composició dels ingressos de capital per habitant reflexa la volatilitat de les partides d’ingressos de capital al llarg del 
període analitzat. 
 
Composició ingrés de capital per habitant a Sant Quirze del Vallès 

€ habitant 2013 2014 2015 2016 2017 VAR 13-17 

Alienació d’inversions per habitant 0  0  18  18  0  - 

Transferències de capital per habitant 49  69  2  4  2  -95,85% 

Actius financers per habitant 0  0  0  0  0  - 

Passius financers per habitant 38  106  25  44  29  -23,34% 

Ingrés de capital per habitant 87  176  45  66  31  -64,06% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades Sindicatura e Comptes i Idescat 

 
2.4. La despesa de capital municipal 
 
La despesa de capital (despesa corresponent a inversions reals, transferències de capital, actius financers i passius 
financers), ha manifestat un comportament irregular, semblant al què passava amb els ingressos corrents, si bé durant el 
darrer trienni han seguit essent alts, no com passava amb els ingressos de capital. Al llarg dels anys estudiats les 
despeses de capital han augmentat un 24%, tot i que ha intercalat anys d’augment i anys de decrement durant aquest 
període, amb el que dificulta l’anàlisi tendencial de la sèrie. En aquest sentit, la volatilitat de les despeses de capital 
reclama un anàlisi més en detall de les partides que la composen. 
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Despesa de capital Ajuntament de Sant Quirze del Vallès (milions €) 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades Sindicatura de Comptes 

 
Despesa de capital per habitant a Sant Quirze del Vallès 

€ / N 2013 2014 2015 2016 2017 VAR 13-17 

Despesa de capital 2.096.377  3.711.901  2.825.710  2.465.621  2.595.755  23,82% 

Habitants Sant Quirze del Vallès 19.408  19.549  19.602  19.664  19.867  2,37% 

Despesa capital per habitant 108  190  144  125  131  20,96% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades Sindicatura de comptes i Idescat 

 
Com s’ha avançat, la despesa de capital municipal cal desgranar-la amb la finalitat de poder deduir quina és la despesa 
anual en inversió real que ha realitzat la hisenda municipal de Sant Quirze del Vallès. En termes absoluts, la despesa en 
inversió real ha passat de 0,5 milions d’euros l’any 2013 a 1,79 milions d’euros l’any 2017, el que suposa un augment del 
259%. La xifra mitjana d’inversió municipal al llarg d’aquests cinc anys ha estat de ±1,13 milions d’euros anuals. 
 
L’amortització dels passius financers (capítol 9) en valors absoluts es manté al voltant dels 1,59 milions d’euros anuals, 
amb l’excepció de l‘any 2014, en què es dobla i marca el màxim de la sèrie en els 3,01 milions d’euros, i de l’any 2017, 
que marca el mínim de la sèrie en els 0,76 M€. 
 
L’any 2013 el 24% del total de despeses de capital eren inversions reals contra 76% de passius financers; l’any 2014 18% 
inversions reals contra 81% i l’any 2015 44% contra 56%, l’any 2015 un 43% contra un 56%, l’any 2016 un 58% contra 
un 41% i l’any 2017 un 69% contra un 29%. Així doncs, si durant el primer bienni analitzat les inversions reals van anar 
perdent pes relatiu en relació als passius financers, durant el darrer trienni es capgira aquesta tendència i són les 
inversions reals les que acaparem major part de les despeses de capital. 
 
Les inversions més importants l’any 2017 van ser les vinculades a la terrenys i béns naturals (257.694 €), altres inversions 
en reposició en infraestructura (232.161 €), edificis i altres construccions promoció cultural (206.378 €) i edificis i altres 
construccions esports (139.999 €). 
 
Com es desprèn d’aquests percentatges, les dues partides gairebé sumen el 100% del total de despeses de capital i tant 
les transferències de capital atorgades com els actius financers són nuls en el període analitzat. 
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Composició despesa de capital Ajuntament de Sant Quirze del Vallès (%) 

 
 Inversions reals  Transferències de capital  Actius financers  Passius financers 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades Sindicatura de comptes 
 
La composició de la despesa de capital per habitant reflexa les tendències que es comentaven anteriorment, on la despesa 
en inversions reals va en augment i la despesa en passius financers decreix a partir de l’any 2015. Com s’ha comentat 
també, les partides de transferències de capital i actius financers són nuls en aquests últims 5 anys. 
 
Composició despesa de capital per habitant a Sant Quirze del Vallès 

€ habitant 2013 2014 2015 2016 2017 VAR 13-17 

Inversions reals per habitant 26  36  63  73  90  251,42% 

Transferències de capital per habitant 0  0  0  0  2  --- 

Actius financers per habitant 0  0  0  0  0  --- 

Passius financers per habitant 82  154  81  52  39  -53,16% 

Despesa capital per habitant 108  190  144  125  131  20,96% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades Sindicatura de comptes i Idescat 

 
Pel que fa a les futures inversions previstes, Sant Quirze del Vallès compta amb un Pla Quadriennal d’Inversions (2017-
2020). Així doncs, les despeses més importants a realitzar a l’àrea de territori són les de millores d’enllumenat públic, 
semàfors i enllumenat exterior (22% del total), Altres inversions (21%), les reparacions de la pavimentació dels carrer de 
la urbanització de Castelltort (9%), el Pla de ferms i voreres (8%), etc. En total la Pla preveu invertir 4,96 M€ a l’àrea de 
territori, 0,63 M€ a presidència i participació ciutadana, 0,13 M€ a drets socials, 0,11 M€ a economia i serveis interns. En 
termes globals, s’estima un xifra mitjana anual de 1,24 M€ (a la diapositiva següent es pot observar la distribució de les 
inversions previstes al Pla Quadriennal d’inversions). 
 
Si tenim en compte que la xifra mitjana d’inversió municipal al llarg del període comprés entre els anys 2013 i 2017 ha 
estat de ±1,13 M€ anuals, les xifres incloses en el Pla Quadriennal d’inversions per als primers anys del primer sexenni 
de vigència del POUM aglutinaran gran part del comportament inversor de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès. 
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Distribució de les inversions previstes al Pla Quadriennal d’Inversions (2017-2020) 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades Ajuntament de Sant Quirze del Vallès 
 
D’altra banda, cal posar de manifest que les inversions municipals vinculades a Territori i Medi ambient han tingut un pes 
l’any 2018, i també en els pressupostos de l’any 2019, del 75% de la inversió total municipal prevista (aquest percentatge 
equival a 1,3M€ any 2018 i 1,2M€ any 2019, respectivament). D’aquests, tan sols 272.000 € han estat finançats via 
recursos propis (23%); la resta de recursos necessaris per afrontar aquestes inversions han estat les transferències de 
capital finalistes i l’endeutament. Pel que fa a l’endeutament, cal posar de manifest que la Llei d’estabilitat pressupostària 
i la Regla de Despesa limiten en gran mesura la capacitat inversora dels ajuntaments via nou endeutament. 
 
Si tenim en compte aquesta capacitat d’autofinançament manifestada per l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès aquests 
darrers anys, podem estimar ±250.000 €/any per als 12 anys vigència POUM (3.000.000 € via recursos propis). La resta 
de recursos econòmics per afrontar les inversions enumerades en el POUM aniran en funció de la capacitat per trobar i 
disposar de Subvencions/Transferències finalistes en cada moment. Amb aquest escenari, caldrà doncs prioritzar aquelles 
inversions que sí cal tirar endavant mitjançant recursos propis, d’aquelles que poden restar pendents a la disponibilitat de 
subvencions. 
 
Aquesta priorització d’inversions davant l’escassetat de recursos disponibles per a inversions de les administracions locals 
es concentra, en aquest cas, en destinar els recursos propis d’inversió a la reurbanització del Parc del Torrents durant el 
període de vigència del POUM. Pel que fa a la resta d’inversions, aquestes podran ésser assumides per la Hisenda 
Municipal en la mesura que s’activin al llarg del temps els recursos econòmics necessaris en termes de subvencions i/o 
transferències de capital finalistes d’altres administracions, o bé oportunitats de finançament via fons europeus, convenis, 
permutes, etc. És per aquest motiu, que la resta d’inversions no s’inclouen en cap sexenni concret sinó que caldrà aprofitar 
en cada moment les oportunitats en termes de recursos econòmics disponibles aplicables. 
 
Actuacions aïllades d’iniciativa municipal incloses en el POUM 

Id Nom Cost estimat Aportació Ajuntament Sexenni 

1 Soterrament línies elèctriques aèries 18.000.000 6.000.000 Sense determinar 

2 Reurbanització del Parc del Torrents 7.200.000 7.200.000 1er i 2n sexenni 

3 Enllaç Vallsuau 725.000 725.000 Sense determinar 

4 Passera a Can Barata 600.000 600.000 Sense determinar 

TOTAL 26.525.000 14.525.000  

Font: Elaboració pròpia Equip Redactor 
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2.5. Ràtios Econòmics i financers 
 
La gestió pressupostària passada determina la capacitat futura per assumir inversions, les vies possibles de finançament 
(autofinançament i/o endeutament, etc.) i, en definitiva, l’estat de les comptes municipals pel que fa a nivell d’equilibri 
pressupostari total. El compte financer i altres ràtios ens il·lustren l’estat econòmic i financer de la Hisenda Municipal i ens 
avancen els possibles efectes del desenvolupament del POUM de Sant Quirze del Vallès. 
 
El compte financer 
 
El compte financer aflora ràtios que ens permeten determinar les possibilitats d’assumir inversions futures, les possibles 
fonts de finançament de les que disposa l’administració local, el seu nivell d’equilibri i el grau de sanejament per afrontar 
els reptes urbans que li pugui suposar la nova ciutat construïda que proposi el POUM. 
 
Si bé l’estalvi brut corrent és positiu durant tots els anys analitzat, una vegada descomptades les despeses en passius 
financers l’estalvi net corrent és sempre positiu menys l’any 2014. Tanmateix, cal aclarir en aquest aspecte que l’estalvi 
net als efectes del que determina l’article 53 del RDL 2/20041 es calcula mitjançant la diferència entre els drets liquidats 
pels capítols u al cinc, tots dos inclosos, de l’estat d’ingressos, i de les obligacions reconegudes pels capítols u, dos i 
quatre de l’estat de despeses, minorada en l’import d’una anualitat teòrica d’amortització de l’operació projectada i de 
cadascun dels préstecs i emprèstits propis i avalats a tercers pendents de reembossament. 
 
Pel que fa a la balança de capital, aquesta ha estat negativa durant tot el quinquenni analitzat, amb unes xifres, però, que 
no han estat suficients com per posar en situació de risc el balanç final de la hisenda municipal de Sant Quirze del Vallès, 
que ha obtingut un resultat pressupostari després d’ajustaments sempre positiu i entre 1,2 i 2,94 M€. 
 
Compte financer 

€ 2013 2014 2015 2016 2017 Var. 13 - 17 

Ingrés corrent 17.331.884,05 18.004.461,59 19.497.958,16 19.503.381,91 19.674.768,59 14% 

Despesa corrent 15.713.538,83 16.061.145,68 16.340.821,59 15.877.838,05 15.938.642,60 1% 

CE + QQUU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 --- 

Estalvi brut corrent 
1.618.345,22 1.943.315,91 3.157.136,57 3.625.543,86 3.736.125,99 131% 

(Ingrés corrent – Despesa corrent – CE - QQUU) 

Passius financers 
1.596.327,48 3.013.023,89 1.582.642,60 1.023.281,03 765.438,17 -52% 

(Capítol IX despeses) 

Estalvi net corrent 
22.017,74 -1.069.707,98 1.574.493,97 2.602.262,83 2.970.687,82 --- 

(Estalvi brut – passius financers) 

Ingressos de capital no financers 
942.760,79 1.348.059,57 382.241,24 429.226,56 39.147,35 -96% 

(alienació d’inversions + transferències capital + CE + QQUU) 

Autofinançament 
964.778,53 278.351,59 1.956.735,21 3.031.489,39 3.009.835,17 212% 

(Estalvi net corrent + Ingrés de capital no financer) 

Despeses de capital no financeres 
500.049,30 698.877,03 1.243.067,61 1.442.340,16 1.830.316,47 266% 

(Capítol VI + Capítol VII) 

Capacitat / necessitat finançament 
464.729,23 -420.525,44 713.667,60 1.589.149,23 1.179.518,70 154% 

(Autofinançament – Despesa capital no financera) 

Variació neta actius financers 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 --- 

(Capítol VIII ingressos – Capítol VIII despeses) 

Endeutament 
736.061,57 2.063.012,70 481.460,94 858.000,00 564.284,35 -23% 

(Capítol IX ingressos) 

Saldo financer 
736.061,57 2.063.012,70 481.460,94 858.000,00 564.284,35 -23% 

(Variació neta actius financers + Endeutament) 

Dèficit o superàvit públic 
1.200.790,80 1.642.487,26 1.195.128,54 2.447.149,23 1.743.803,05 45% 

(Capacitat / Necessitat finançament + Saldo financer) 

Crèdits gastats finançats amb Romanent  120.602,61 0,00 0,00 0,00 0,00 -100% 

Desviació de finançament negativa de l'exercici  0,00 0,00 929.605,10 1.440.548,21 1.304.868,44 --- 

Desviació de finançament positiva de l'exercici 0,00 0,00 900.054,74 940.563,01 1.864.577,99 --- 

Resultat pressupostari ajustat 1.321.393,41 1.642.487,26 1.224.678,90 2.947.134,43 1.184.093,50 -10% 

 Font: Elaboració pròpia a partir de dades Sindicatura de comptes i Ministerio de Hacienda y Adminstraciones Püblicas 

 
1 RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
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La càrrega financera 
 
La càrrega financera entre els anys 2013 i 2017 disminueix en un 56%, passant dels 1,88 milions d’euros l’any 2013 a 
0,83 milions l’any 2017. Segons les darreres dades publicades pel Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 
el deute viu consolidat pendent d’amortitzar l’any 2017 es xifra en 3,23 milions d’euros, el que suposa un rati de deute viu 
consolidat respecte als ingressos corrents de l’any anterior igual al 17% aquest mateix any. Resulta rellevant esmentar 
l’article 53.2 del Real Decreto Legislativo 2/20042, que el nou endeutament contret, sumat al volum total de capital viu de 
les operacions de crèdit vigents a curt i a llarg termini, no podia generar en cap cas una ràtio d’endeutament municipal 
respecte a ingressos corrents liquidats l’any anterior major del 110% (la Ley 17/2012, de 27 de desembre, de 
Presupuestos Generales del Estado per a l’any 2013, estableix en la seva Disposició addicional septuagésima tercera 
aquest límit en el 75% amb caràcter indefinit). 
En aquest sentit, la hisenda pública de Sant Quirze del Vallès ha anat millorant progressivament la seva situació, passant 
d’un deute viu consolidat de 6,01 milions d’euros l’any 2013 a un de 3,23 milions l’any 2017. Aquesta reducció, juntament 
amb l’augment dels ingressos corrents, ha permès reduir la ràtio de deute del 30% al 17%. Així doncs, la hisenda municipal 
de Sant Quirze del Vallès mostra prou marge com per poder acudir al finançament aliè via nou endeutament, en cas de 
ser necessari, sense incomplir amb la legislació actual. 
 
Càrrega financera 

€ 2013 2014 2015 2016 2017 VAR 13-17 

Despesa financera 284.130,71 167.233,10 137.056,50 97.258,94 68.944,08 -76% 

Passius financers 1.596.327,48 3.013.023,89 1.582.642,60 1.023.281,03 765.438,17 -52% 

Càrrega financera (CF) 1.880.458  3.180.257  1.719.699  1.120.540  834.382  -56% 

CF/ingressos corrents 11% 18% 9% 6% 4% -61% 

Deute Viu Consolidat (DVC)* 6.012.959  5.246.409  3.626.000  3.907.470  3.232.842  -46% 

DVC / Ingressos Corrents   30% 20% 20% 17%   

 * A 31 de desembre publicat pel Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades Sindicatura de comptes i Ministerio de Hacienda y Administraciones Püblicas 
 
Les fonts de finançament de la inversió 
 
La inversió es pot finançar o bé per mitjà del finançament propi (estalvi net corrent i ingressos de capital no financers) o 
bé via nou endeutament. En aquest sentit, les fonts de finançament pròpies podrien haver finançat completament la 
despesa en inversió real més les transferències capital atorgades durant els anys 2015, 2016 i 2017, però no els anys 
2013 i 2014. Així doncs, la hisenda municipal de Sant Quirze del Vallès ha optat per finançar les inversions tant per la via 
del finançament propi com per la via de l’endeutament. 
 
Tot i la utilització de l’endeutament com a font de finançament de la inversió s’ha de tenir en compte que durant els anys 
analitzats la hisenda municipal de Sant Quirze del Vallès ha estat capaç de reduir el seu deute viu consolidat en un 46%. 
 

  

 
2 Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
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Finançament de la inversió 

€ 2013 2014 2015 2016 2017 VAR 13-17 

Inversió real 499.138 698.456 1.243.068 1.440.548 1.795.534 260% 

Transferències de capital atorgades 911 421 0 1.792 34.783 --- 

Despesa Inversió 
500.049 698.877 1.243.068 1.442.340 1.830.316 266% 

(Inversió real +Transferències de capital atorgades) 

Alienació inversions reals 0 0 350.000 350.000 0 --- 

Variació neta actius financers 0 0 0 0 0 --- 

Transferències de capital rebudes 942.761 1.348.060 32.241 79.227 39.147 -96% 

CCE + QQUU 0 0 0 0 0 --- 

Ingressos de capital no financer 942.761  1.348.060  382.241  429.227  39.147  -96% 

Superàvit/Dèficit compte capital 
442.711 649.183 -860.826 -1.013.114 -1.791.169 -505% 

(Ingressos inversió – Despesa inversió) 

Estalvi net corrent 
22.018 -1.069.708 1.574.494 2.602.263 2.970.688 --- 

(- CE - QQUU) 

Endeutament 736.062 2.063.013 481.461 858.000 564.284 -23% 

Superàvit/Dèficit de finançament 
1.200.791 1.642.487 1.195.129 2.447.149 1.743.803 45% 

(Sup./Dèf. compte capital + ENC + endeutament) 

Crèdits gastats finançats amb Romanent  120.602,61 0,00 0,00 0,00 0,00 -100% 

Desviació de finançament negativa de l'exercici  0,00 0,00 929.605,10 1.440.548,21 1.304.868,44 --- 

Desviació de finançament positiva de l'exercici 0,00 0,00 900.054,74 940.563,01 1.864.577,99 --- 

Resultat pressupostari ajustat 1.321.393,41 1.642.487,26 1.224.678,90 2.947.134,43 1.184.093,50 --- 

 Font: Elaboració pròpia a partir de dades Sindicatura de comptes i Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

 
2.6. Els ingressos urbanístics i immobiliaris 
 
Un dels aspectes que en els darrers anys ha adquirit importància a l’hora d’avaluar la solvència i sostenibilitat econòmica 
de les Hisendes Municipals ha estat el grau de dependència dels pressupostos municipals vers els ingressos relacionats 
amb l’urbanisme i el sector de la construcció, doncs s’ha demostrat que la dependència de les hisendes públiques 
d’aquests ingressos va portar a una sobreexplotació i dependència d’aquest factor durant els anys de bonança econòmica 
i expansió del mercat immobiliari durant el primer quinquenni del segle XXI. 
 
Així doncs, veure el grau de dependència d’aquests ingressos per afrontar la despesa ordinària anual que genera la ciutat 
avui consolidada és un indicador útil per avaluar la sostenibilitat econòmica futura de les finances locals. 
 
En la taula adjunta s’indiquen una bateria d’indicadors que ens indiquen el pes que els ingressos de caire urbanístic i 
immobiliari han tingut en el passat i tenen avui en les finances locals de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès3. 
 
Durant els anys analitzats, es pot observar la poca dependència municipal vers els ingressos urbanístics (excloent l’IBI), 
tot i l’augment del pes relatiu dels ingressos urbanístics sobre el total d’ingressos corrents dels darrers 3 anys, anys en 
què aquest rati se situa entre el 12% i el 15%. 
 
Pel que fa als ingressos puntuals immobiliaris, aquests representen també el entre el 12% i el 15% dels ingressos totals 
no financers dels anys 2015. 2016 i 2017 i financen l’14% de la despesa corrent d’aquest mateix any. 
 
Des d’aquest punt de vista, i tenint en compte el poc pes d’aquests ingressos específics en el quinquenni analitzat, podem 
dir que les finances municipals de Sant Quirze del Vallès presenten avui alternatives d’ingrés suficients com per no haver 
d’augmentar la seva dependència envers els ingressos urbanístics i ser capaç de fer front a les seves obligacions de 
despeses. 
 

  

 
3 Metodologia proposada per Puig Ventosa, Ignasi (coord.). Sostenibilitat i finances municipals. Diagnòstic i propostes per als ens locals de Catalunya. Documents de 
Recerca. Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible i Generalitat de Catalunya, Departament de Vicepresidència, any 2009. 
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Indicadors de dependència dels ingressos urbanístics i puntuals immobiliaris Ajuntament de Sant Quirze del Vallès  

  2013 2014 2015 2016 2017 VAR 13-17 

Ingrés urbanístic (IBI inclòs) 8.442.179  9.055.317  10.318.441  10.346.583  9.763.477  15,65% 

Ingrés urbanístic / Ingrés corrent 0,49 0,50 0,53 0,53 0,50 1,88% 

Ingrés urbanístic / Ingrés total no financer 0,46 0,47 0,52 0,52 0,50 7,21% 

Ingrés urbanístic (sense incloure IBI) 1.356.459  1.048.855  2.367.727  2.910.160  2.284.192  68,39% 

Ingrés urbanístic / Ingrés corrent 0,08 0,06 0,12 0,15 0,12 48,34% 

Ingrés urbanístic / Ingrés total no financer 0,07 0,05 0,12 0,15 0,12 56,10% 

Ingrés immobiliari puntual 1.356.459  1.048.855  2.367.727  2.910.160  2.284.192  68,39% 

Ingrés immobiliari puntual / Ingrés corrent 0,08 0,06 0,12 0,15 0,12 48,34% 

Ingrés Immobiliari puntual / Despesa corrent 0,09 0,07 0,14 0,18 0,14 66,02% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades Sindicatura de comptes 

 
2.7. Conclusions de la hisenda municipal de Sant Quirze del Vallès 
 

− La Hisenda Municipal ha presentat una capacitat recaptadora d’ingrés corrent suficient com per finançar la seva 
despesa corrent anual (superàvit fiscal) i generar un estalvi net positiu durant tots els anys analitzats menys el 2014, 
fet que posa de manifest la bona salut de la hisenda municipal de Sant Quirze del Vallès.  

 

− Pel que fa als ingressos urbanístics i immobiliaris, els ingressos urbanístics puntuals han finançat entre un 7 i un 18% 
la totalitat de les despeses corrents dels municipi i han representat entre el 6 i el 15% del total dels ingressos corrents. 
Així doncs, tot i que la hisenda municipal no manté una gran dependència dels ingressos immobiliaris puntuals el nou 
POUM ha d’evitar exposar el mínim possible l’estructura de la despesa corrent a una font de finançament que ha 
demostrat ser molt cíclica. 

 

− En termes absoluts, la xifra mitjana d’inversió real municipal al llarg dels últims 5 anys ha estat de 1,13 milions d’euros 
anuals aproximadament, balancejant-se dins una forquilla d’entre 1,79 milions d’euros i 0,5 milions d’euros. 

 

− Sant Quirze del Vallès compta amb un Pla Quadriennal d’Inversions (2017-2020) amb una xifra mitjana anual prevista 
de 1,24 M€. Si tenim en compte que la xifra mitjana d’inversió municipal al llarg del període comprés entre els anys 
2013 i 2017 ha estat de ±1,13 M€ anuals, les xifres incloses en el Pla Quadriennal d’inversions per als primers anys 
del primer sexenni de vigència del POUM aglutinaran gran part del comportament inversor de l’Ajuntament de Sant 
Quirze del Vallès. 

 

− En aquest sentit, cal posar de manifest que les inversions municipals vinculades a Territori i Medi ambient han tingut 
un pes l’any 2018, i també en els pressupostos de l’any 2019, del 75% de la inversió total municipal prevista (aquest 
percentatge equival a 1,3M€ any 2018 i 1,2M€ any 2019, respectivament). D’aquests, tan sols 272.000 € han estat 
finançats via recursos propis (23%); la resta de recursos necessaris per afrontar aquestes inversions han estat les 
transferències de capital finalistes i l’endeutament. Pel que fa a l’endeutament, cal posar de manifest que la Llei 
d’estabilitat pressupostària i la Regla de Despesa limiten en gran mesura la capacitat inversora dels ajuntaments via 
nou endeutament. 
 
Si tenim en compte aquesta capacitat d’autofinançament manifestada per l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès 
aquests darrers anys, podem estimar ±250.000 €/any per als 12 anys vigència POUM (3.000.000 € via recursos 
propis). La resta de recursos econòmics per afrontar les inversions enumerades en el POUM aniran en funció de la 
capacitat per trobar i disposar de Subvencions/Transferències finalistes en cada moment. Amb aquest escenari, cal 
doncs prioritzar aquelles inversions que sí cal tirar endavant mitjançant recursos propis, d’aquelles que poden restar 
pendents a la disponibilitat de subvencions. 

 

− La ràtio de càrrega financera / ingressos corrents va anar augmentant del 2013 al 2014, mentre que a partir de l’any 
2015 canvia la tendència i decreix amb força fins a situar-se al 4% l’any 2017. Aquest comportament ha vingut 
acompanyat per una reducció del deute viu consolidat, que ha disminuït en un -46%. L’any 2017, el rati deute viu 
consolidat/ingressos corrents any anterior se situava en el 17%, quan el límit legal per concertar nou endeutament 
és el 75%. 

 



Sostenibilitat econòmica i financera del POUM de Sant Quirze del Vallès                        

 

17 

− La proposta per al POUM de Sant Quirze del Vallès opta per un escenari de contenció encaminat a aspectes més 
qualitatius que no pas quantitatius, tota vegada que el romanent de sòl per activitats econòmiques es considera 
suficient i el romanent pendent d’habitatges segons planejament vigent pot donar pràcticament resposta a les 
necessitats futures de nous habitatges. Aquesta estratègia del futur POUM ha de ser compatible amb garantir la 
sostenibilitat econòmica i financera del POUM des del punt de vista de la Hisenda Local. 

 
3. Impacte econòmic del POUM de Sant Quirze del Vallès en la hisenda local 

 
L’avaluació de la sostenibilitat econòmica del desenvolupament del POUM es realitza analitzant l’impuls que pot donar el 
desenvolupament urbanístic dels sectors i polígons 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 de la nova ciutat proposada. 
 
3.1. Impacte econòmic del POUM de Sant Quirze del Vallès en l’ingrés corrent 
 
L’impost directe sobre béns immobles 
 
Per tal de calcular l’ingrés potencial d’IBI derivat del desenvolupament del POUM de Sant Quirze del Vallès, el present 
informe de sostenibilitat econòmica l’estima a partir de les liquidacions pressupostaries dels ingressos provinents de l’IBI 
urbà l’any 2017, el parc d’habitatges de Sant Quirze del Vallès l’any del darrer cens d’habitatges (2011) i el nombre 
d’habitatges inclosos en polígons i sectors pendents de construir previstos al POUM. En aquest sentit, s’estima que els 
1.576 habitatges pendents de construir del POUM de Sant Quirze del Vallès generin un increment de l’ingrés per el 
concepte d’IBI de 1.576.063 € anuals. 
 
Increment potencial Impost Béns Immobles urbana derivats del POUM Sant Quirze del Vallès 

    2017 

IBI urbà (€ totals)   7.479.285 

Parc habitatges Sant Quirze del Vallès (any 2011)  7.479 

IBI urbana (€/habitatge)   1.000,04 

  
Nous habitatges previstos al POUM Total  

(ut) (€) 

Total POUM Sant Quirze del Vallès 1.576 1.576.063,.04 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades Generalitat de Catalunya i Idescat 

 
L’impost directe sobre Activitats Econòmiques 
 
Pel que fa a l’impost directe sobre activitats econòmiques, la Llei 51/2002, de 27 de desembre, de reforma de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de la Hisendes Locals va modificar l’articulat en matèria d’exempció de l’impost 
municipal que grava l’exercici d’activitats empresarials, professionals i artístiques. 
 
Des del 1 de gener de 2003 les persones jurídiques amb una facturació anyal neta inferior a 1 milió d’euros i totes les 
persones físiques, sense límit de facturació, estan exempts del pagament referit. Si a aquest fet li afegim que l’IAE es 
composa de tarifes municipals, provincials i nacionals, resulta incerta realitzar una estimació fiable sobre el potencial 
d’ingrés d’IAE que doni cobertura el POUM. Per criteris de prudència, la present sostenibilitat econòmica no estima l’ingrés 
derivat d’aquest impost i suposa doncs uns resultats conservadors en el balanç econòmic corrent del POUM (de fet, l’any 
2017, l’impost d’activitats econòmiques va ser igual a 858.895 €). 
 
L’impost sobre els Vehicles de Tracció Mecànica 
 
L’ingrés potencial per l’Impost sobre els Vehicles de Tracció Mecànica derivat del desenvolupament del POUM de Sant 
Quirze del Vallès s’ha calculat tenint en compte els ingressos recaptats per aquest impost l’any 2017, juntament amb el 
parc de vehicles del municipi de Sant Quirze del Vallès l’any 2017, l’Índex de motorització4 i els nous habitants potencials 

 
4 Nombre total de vehicles/habitants  
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derivats del POUM. Com es pot veure a la taula següent, el municipi de Sant Quirze del Vallès compte amb un potencial 
ingrés de 291.486 € anuals per aquest concepte una vegada el POUM es trobi plenament desenvolupat. 
 
Increment potencial Impost vehicles tracció mecànica derivats del POUM Sant Quirze del Vallès 

        2017 

IVTM (€ totals)    1.325.999,26 

Parc de vehicles municipi de Sant Quirze del Vallès (2017)    15.890,00 

IVTM (€/vehicle)    83 

Índex de motorització       0,80 

  Nous habitatges previstos al POUM Nous habitants Nous vehicles Total  

  (N) (N) (N) (€) 

Total POUM Sant Quirze del Vallès 1.576 4.366 3.493 291.486,18 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades Sindicatura de comptes i Idescat 

 
L’impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana 
 
Pel què fa a aquest impost, el passat 8 de novembre es va publicar al BOE el Real Decreto Ley 26/2021, que dona 
resposta a la sentència del Tribunal Constitucional número 182/2021 que declarava inconstitucional i nuls els articles 
107.1 paràgraf segon, 107.2 a) i 107.4 del Text Refós de la Llei de les Hisendes Locals. La sentència considera que són 
inconstitucionals i nuls aquests articles perquè estableixen un mètode de determinació de la base imposable de l'impost 
sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana que determina que sempre hagi existit augment en el valor 
dels terrenys durant el període de la imposició, amb independència que hagi existit aquest increment i de la quantia real 
d’aquest increment. 
 
Així doncs, aquest RDL té per objecte donar resposta al mandat de l’Alt Tribunal de modificar la metodologia del càlcul 
d’aquest tribut i complir d’aquesta manera amb el principi de capacitat econòmica. Amb aquesta nova metodologia de 
càlcul, en el cas que no hi hagi hagut un increment de valor del terrenys aquest impost resulta nul. 
 
Tenint en compte que s’ha canviat la metodologia del càlcul d’aquest tribut i que aquesta alterarà els ingressos que les 
hisendes locals venien recaptant per aquest tribut, es considera segur el criteri de prudència en aquest tribut i no 
considerar-lo a l’hora de garantir la sostenibilitat econòmica del POUM. 
 
L’impost indirecte sobre construccions, instal·lacions i obres 
 
L’ingrés potencial per Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) derivat del POUM de Sant Quirze del 
Vallès s’ha calculat tenint en compte els següents paràmetres extrets de l’ordenança fiscal corresponent a aquest impost 
indirecte (ordenança fiscal núm. 2.5): 
 
- La base imposable d’aquest impost està constituïda pel cost real i efectiu de la construcció, instal·lació o obra. S’entén 

per 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, les taxes, preus públics i altres prestacions patrimonials de caràcter públic local relacionades, en el 
seu cas, amb la construcció, instal·lació o obra. No formen part tampoc els honoraris que facturin els professionals 
que hagin dut a terme l’elaboració del projecte i la direcció tècnica de la construcció, instal·lació o obra ni el benefici 
empresarial del contractista en els casos que aquest sigui subjecte passiu de l’impost a títol de contribuent, sempre 
que l’existència i quantia d’aquest concepte estiguin acreditades de manera suficient en els contractes, pressupostos 
o documents que cal aportar per a justificar-lo. 

 
- Tal com s’esmenta en l’article 8 de l’ordenança fiscal, el tipus de gravamen a aplicar sobre la base imposable per 

obtenir la quota de l’impost se situa en el 4,00%. 
 
- La quota de l’impost serà el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus de gravamen. 
 
Tal com mostra la taula següent, s’estimen uns ingressos puntuals potencials de 13,42 milions d’euros amb la totalitat del 
sostre pendent de consolidar que preveu el POUM plenament desenvolupat i el 100% del nou sostre que proposa 
executat. Aquest import anirà aflorant tenint en compte les diferents etapes de transformació urbanística estimades. 
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Ingressos potencials de l’ICIO derivats del POUM de Sant Quirze del Vallès 

  Sostre             

  Total de nova implantació POUM PEM BI Bonificació BI (Bonificacions) TI Total 

  (m2st) (m2st) (€)     (%) (€) 

Unifamiliars 185.268 925,44 171.454.331,24 0,00% 171.454.331,24 4,00% 6.858.173,25 

Plurifamiliars 19.953 674,80 13.464.555,71 0,00% 13.464.555,71 4,00% 538.582,23 

HPO 46.109 674,80 31.114.580,58 81,00% 5.911.770,31 4,00% 236.470,81 

Naus Comercials 90.793 578,40 52.514.769,53 0,00% 52.514.769,53 4,00% 2.100.590,78 

Terciari 37.596 964,00 36.242.119,19 0,00% 36.242.119,19 4,00% 1.449.684,77 

Industrial 123.357 404,88 49.944.946,83 0,00% 49.944.946,83 4,00% 1.997.797,87 

Comercial PB 10.512 578,40 6.079.853,73 0,00% 6.079.853,73 4,00% 243.194,15 

TOTAL 513.588           13.424.493,86 

Font: Elaboració pròpia Equip Redactor a partir de l’Ordenança fiscal número 2.5 de les ordenances fiscals de Sant Quirze del Vallès del 2019 

 
Taxes i altres ingressos 
 
Si tenim en compte la Dimensió Mitjana de les Llars de la darrera dada publicada per Idescat (2,77 hab./llar) el potencial 
del POUM en els polígons i sectors de sòl urbanitzable és de 4.366 nous habitants. Si tenim en compte els ingressos per 
habitant liquidats per aquest concepte l’any 2017, els ingressos estimats per potencials sumen un total de 502.789 €. 
 
Ingressos potencials Taxes i prestació de serveis derivats del POUM Sant Quirze del Vallès 

      2017 

Taxes i Altres Ingressos1 (€ totals)   2.287.830 

Habitants  (N)   19.867 

Taxes i Altres Ingressos (€ / habitant)   115 

  Nous habitatges previstos al POUM Nous habitants Total  

  (N) (N) (€) 

Total POUM Sant Quirze del Vallès 1.576 4.366 502.788,56 

1 Taxes i Altres ingressos derivats directament de l’execució del POUM (Serveis de recollida d’escombreries, llicències urbanístiques, cèdules d’habitabilitat, taxes per utilització privativa del domini públic, etc.) 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades Sindicatura de comptes i Idescat 

 
Transferències corrents 
 
La variable més significativa per explicar aquest tipus d’ingrés permanent futur és el nombre de nous habitants que es 
deriven del Pla en relació amb els residents actuals. A partir d’una ràtio de 260 €/hab. s’estimen unes transferències 
corrents anuals derivades de les noves actuacions proposades de 1.135.204 €. 
 
Ingressos potencials Transferències corrents derivats del POUM Sant Quirze del Vallès 

      2017 

Transferències corrents (€ totals)   5.165.527 

Habitants  (N)   19.867 

Transferències corrents (€ / habitant)   260 

  Nous habitatges previstos al POUM Nous habitants Total  

  (N) (N) (€) 

Total POUM Sant Quirze del Vallès 1.576 4.366 1.135.203,66 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades Sindicatura de comptes i Idescat 
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3.2. Impacte econòmic del POUM de Sant Quirze del Vallès en la despesa corrent 
 
La despesa corrent futura vinculada al desenvolupament del POUM de Sant Quirze del Vallès es concentra en la despesa 
anual municipal referent a la gestió i manteniment dels espais públics, vialitat, zones verdes i xarxes de serveis (despesa 
en béns corrents i serveis). 
 
La Despesa en personal 
 
El creixement de la despesa de personal com a conseqüència del desenvolupament del POUM de Sant Quirze del Vallès 
s’estima a partir del cost promig d’aquest concepte en termes €/hab. del darrer quinquenni disponible (395 €/hab.). 
Efectivament, aquesta despesa es manté constant al llarg d’aquests darrers cincs anys en termes de €/habitant, tot i 
l’increment de població del municipi. Tal com mostra la taula, l’impacte del POUM en la despesa de personal s’estima en 
1.725.050 € anuals un cop aquest hagi estat plenament executat. 
 
Increment potencial despesa Personal derivat del POUM Sant Quirze del Vallès 

Promig despesa Personal 2013 – 2017 (€/habitant)   395 

  Nous habitatges previstos al POUM Nous habitants Total  

  (N) (N) (€) 

Total POUM Sant Quirze del Vallès 1.576 4.366 1.725.050,26 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades Sindicatura de comptes i Idescat 

 
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 la nova ciutat proposada en el POUM de Sant Quirze del Vallès i de 
gestió directa per l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès (despesa corrent anual en servei de manteniment del verd urbà, 
a la neteja viària, la despesa corrent anual en servei d’enllumenat públic, la despesa corrent anual en manteniment de la 
xarxa de clavegueram i la despesa corrent anual vinculada recollida d’escombraries i residus domèstics). 
 
Les despeses en manteniment del verd urbà es quantifiquen en un rati de 1,69 €/m2. Amb el POUM completament executat 
i a ple rendiment s’estimen unes despeses de 545.121 € anuals per aquest concepte. 
 
Increment potencial despesa corrent en manteniment de zones verdes del POUM Sant Quirze del Vallès 

      2017 

Despesa en manteniment parcs públics     524.113 

Superfície en m2 de parcs i jardins públics1 

  
310.118 

Rati €/m2     1,69 

  €/m2  m² potencials € 

Total POUM Sant Quirze del Vallès 1,69 322.557 545.121,33 

1 Superfície d’espais lliures subministrada per Ajuntament de Sant Quirze del Vallès 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades Ministerio de hacienda y función pública 

 
Pel que fa a les despeses en el servei de neteja viària, es parteix de la despesa total pel concepte de neteja viari i de la 
superfície de viari en m2 amb servei de neteja, que afloren una ràtio de 0,41 €/m2 de vials i que, aplicada als nous viaris 
previstos en el POUM, suposarà una despesa màxima anual estimada igual a 66.461 €. 
 
Increment potencial despesa corrent en neteja viari del POUM Sant Quirze del Vallès 

      2017 

Despesa en manteniment de viari públic     291.052 

Superfície de viari en metres quadrats amb servei de neteja 

  
705.841 

Rati €/m2     0,41 

  €/m2  m² potencials € 

Total POUM Sant Quirze del Vallès 0,41 162.101,16 66.461,48 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades Ministerio de hacienda y función pública 
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La despesa anual en clavegueram s’estima a partir de les despeses per aquest concepte de l’any 2017 i del nombre 
d’habitatges amb servei de clavegueram al municipi de del Sant Quirze per aquest mateix any i aflora un rati igual a 4,64 
€/habitatge anual. A partir d’aquesta rati s’estima una potencial despesa per manteniment de la xarxa de clavegueram de 
7.313 € anuals. 

 
Increment potencial despesa corrent clavegueram derivada del POUM Sant Quirze del Vallès 

    2017 

Despesa en xarxa de clavegueram (€ totals)  32.780,72 

Nombre d'habitatges amb servei de clavegueram  7.069,00 

Rati €/Habitatge  4,64 

  Nous habitatges previstos al POUM Total  

  (N) (€) 

Total POUM Sant Quirze del Vallès 1.576 7.312,64 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades Ministerio de hacienda y función pública 

 
La despesa anual en manteniment de l’enllumenat públic s’estima a partir de les despeses per aquest concepte de l’any 
2017, del nombre de punts de llum al municipi (any 2017) i de la superfície de viari amb servei de neteja. Aquests 
conceptes afloren un rati igual a 89,58 €/punt de llum anual i 122,12 m2 de viari per punt de llum. A partir d’aquests dos 
ratis i de la superfície de nou viari que es preveu al sector s’estima una despesa potencial anual en manteniment de 
l’enllumenat públic de 118.876 € anuals amb el POUM executat i a ple rendiment. 
 
Increment potencial despesa corrent enllumenat derivada del POUM Sant Quirze del Vallès 

      2017 

Despesa enllumenat (€ totals)   517.786,23 

Número Punts de llum   5.780 

Despesa Enllumenat (€/p. Llum)   89,58 

Superfície de viari en metres quadrats amb servei de neteja   705.841 

m2 viari / Punt de llum     122,12 

  M2 viari potencials Punts de Llum potencials Potencial despesa Enllumenat 

Total POUM Sant Quirze del Vallès 162.101,16 1.327 118.875,84 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades Ministerio de hacienda y función pública 

 
Pel que fa a la recollida de residus, cada habitant de Sant Quirze del Vallès produeix un total de 347,31 kg de residus 
anualment, que tenint en compte la producció total de residus i la despesa que assumeix la hisenda equival a 0,43 €/kg. 
Tenint en compte aquest rati, els nous habitants potencials que generarà el desenvolupament del POUM suposaran un 
increment de la despesa anual estimada igual a 652.033 €. 

 
Increment potencial despesa corrent recollida residus derivada del POUM Sant Quirze del Vallès 

      2017 

Despesa recollida residus (€ totals)   2.961.388 

Producció de residus anual municipi Sant Quirze del Vallès (Kg)   6.900.000 

Despesa €/kg de residus   0,43 

Habitants Sant Quirze del Vallès   19.867 

Kg residus/Habitant     347,31 

  Nous habitants Increment Potencial Residus Total  

  (N) (Kg) (€) 

Total POUM Sant Quirze del Vallès 4.366 1.516.355 652.033 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades Ministerio de hacienda y función pública 

 
D’altre banda, i en base a l’Estudi d’avaluació de la mobilitat generada del POUM, el dèficit de transport públic derivat del 
desenvolupament del pla comportarà també un increment de la despesa en concepte de mobilitat per tal de garantir la 
correcta connexió e integració de la nova ciutat proposada al POUM amb l’existent. En aquest sentit, l’estudi d’avaluació 
de la mobilitat generada del POUM de Sant Quirze del Vallès estima que el desenvolupament del POUM comportarà un 
increment de 31.776,82 € anuals en concepte de mobilitat. Sens perjudici que aquest cost pugui ser repercutit als sectors 
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i polígons previstos segons determina el Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la 
mobilitat generada, als efectes de garantir la sostenibilitat econòmica del POUM es considera aquest import anual sigui 
assumit per la Hisenda Municipal. 
 
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 POUMP en relació amb els residents actuals a Sant Quirze del Vallès. A partir d’una ràtio de 37 €/hab. l’any 
2011 s’estima una despesa en transferències corrents anual amb la nova ciutat construïda de 160.145 €. 
 
Increment potencial de les Transferències corrents derivades del POUM Sant Quirze del Vallès 

      2017 

Transferències corrents (€ totals)   728.715 

Habitants  (N)   19.867 

Transferències corrents (€ / habitant)   37 

  Nous habitatges previstos al POUM Nous habitants Total  

  (N) (N) (€) 

Total POUM Sant Quirze del Vallès 1.576 4.366 160.144,88 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades Sindicatura de comptes i Idescat 
 
3.3. Impacte econòmic del POUM de Sant Quirze del Vallès en l’ingrés de capital 
 
L’Ingrés de capital futur vinculat directament al desenvolupament del sector es focalitza en els potencials ingressos de 
capital relatius a les alienacions d’inversions reals. 
 
Com a conseqüència del desenvolupament del POUM, l’administració actuant veurà incrementat el seu patrimoni 
municipal de sòl i habitatge en concepte de la cessió obligatòria i gratuïta d’aprofitament urbanístic dels polígons i sectors 
que incorpora el POUM i que resten subjectes a aquesta prescripció. 
 
En funció de les necessitats i estratègies municipals, la clau urbanística dels aprofitaments urbanístics i el resultat 
econòmic de les seves alienacions, es permetrà destinar a unes finalitats concretes definides en text refós de la Llei 
d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost. 
 
Tenint en compte la multiplicitat d’escenaris possibles de recepció dels aprofitaments urbanístics, caldrà incorporar en 
cada cas específic, i en cada moment temporal (en fase de gestió urbanística) la qualitat d’aquest aprofitament urbanístic 
i vehicular-lo cap al ventall de destins que permet el marc legal que regula el Patrimoni Municipal de Sòl i Habitatge. 
 
3.4. Impacte econòmic del POUM de Sant Quirze del Vallès en la despesa de capital 
 
Pel que fa a les despeses de capital relatives a les inversions reals, el Decret llei 1/2007, de 16 d’octubre, de mesures 
urgents en matèria urbanística va modificar l’article 46 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’urbanisme establint 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 quals s’hauran de 
cedir ja urbanitzats. 
 
Tot i així, el POUM contempla tot un seguit d’actuacions a càrrec de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, que es 
resumeixen a la taula següent. 
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Actuacions aïllades d’iniciativa municipal incloses en el POUM 

Id Nom Cost estimat Aportació Ajuntament Sexenni 

1 Soterrament línies elèctriques aèries 18.000.000 6.000.000 Sense determinar 

2 Reurbanització del Parc del Torrents 7.200.000 7.200.000 1er i 2n sexenni 

3 Enllaç Vallsuau 725.000 725.000 Sense determinar 

4 Passera a Can Barata 600.000 600.000 Sense determinar 

TOTAL 26.525.000 14.525.000  

Font: Elaboració pròpia Equip Redactor 

 
Plànol d’actuacions aïllades d’iniciativa municipal previstes al POUM de Sant Quirze del Vallès 

 
Font: Jornet Llop Pastor arquitectes 
 
D’altre banda, i en base a l’Estudi d’avaluació de la mobilitat generada del POUM, es contempla una inversió de 32.000 
€ (IVA inclòs) en concepte de senyalització i infraestructura específica de parada pels 4 nous punts proposats de les línies 
actuals d’autobusos urbans, que incrementen el seu recorregut actual per tal de donar cobertura i garantir una adequada 
connexió a la nova ciutat proposada al POUM. En aquest sentit, i tenint en compte el reduït volum d’inversió que suposen 
aquestes 4 parades, es considera que la hisenda municipal podrà assumir aquesta inversió sigui quin sigui el període en 
que s’ampliïn les línies d’autobusos urbans del municipi. 
 
En aquest sentit, cal posar de manifest que les inversions municipals vinculades a Territori i Medi ambient han tingut un 
pes l’any 2018, i també en els pressupostos de l’any 2019, del 75% de la inversió total municipal prevista (aquest 
percentatge equival a 1,3M€ any 2018 i 1,2M€ any 2019, respectivament). D’aquests, tan sols 272.000 € han estat 
finançats via recursos propis (23%); la resta de recursos necessaris per afrontar aquestes inversions han estat les 
transferències de capital finalistes i l’endeutament. Pel que fa a l’endeutament, cal posar de manifest que la Llei 
d’estabilitat pressupostària i la Regla de Despesa limiten en gran mesura la capacitat inversora dels ajuntaments via nou 
endeutament. 
 
Si tenim en compte aquesta capacitat d’autofinançament manifestada per l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès aquests 
darrers anys, podem estimar ±250.000 €/any per als 12 anys vigència POUM (3.000.000 € via recursos propis). La resta 
de recursos econòmics per afrontar les inversions enumerades en el POUM aniran en funció de la capacitat per trobar i 
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disposar de Subvencions/Transferències finalistes en cada moment. Amb aquest escenari, cal doncs prioritzar aquelles 
inversions que sí cal tirar endavant mitjançant recursos propis, d’aquelles que poden restar pendents a la disponibilitat de 
subvencions. 
 
Aquesta priorització d’inversions davant l’escassetat de recursos disponibles per a inversions de les administracions locals 
es concentra, en aquest cas, en destinar els recursos propis d’inversió a la reurbanització del Parc del Torrents durant el 
període de vigència del POUM. 
 
Pel que fa a la resta d’inversions, aquestes podran ésser assumides per la Hisenda Municipal en la mesura que s’activin 
al llarg del temps els recursos econòmics necessaris en termes de subvencions i/o transferències de capital finalistes 
d’altres administracions, o bé oportunitats de finançament via fons europeus, convenis, permutes, etc. (la via de nou 
endeutament hauria d’anar complementada a un increment de la pressió fiscal). És per aquest motiu, que la resta 
d’inversions no s’inclouen en cap sexenni concret sinó que caldrà aprofitar en cada moment les oportunitats en termes de 
recursos econòmics disponibles aplicables. 
 
Sant Quirze del Vallès compta amb un Pla Quadriennal d’Inversions (2017-2020) amb una xifra mitjana anual prevista de 
1,24 M€. Si tenim en compte que la xifra mitjana d’inversió municipal al llarg del període comprés entre els anys 2013 i 
2017 ha estat de ±1,13 M€ anuals, les xifres incloses en el Pla Quadriennal d’inversions per als primers anys del primer 
sexenni de vigència del POUM aglutinaran gran part del comportament inversor de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès. 

 
3.5. Balanç econòmic i financer del POUM de Sant Quirze del Vallès 
 
Derivat dels apartats anteriors, es garanteix la sostenibilitat econòmica del POUM de Sant Quirze del Vallès en base a 
les següents conclusions: 
 

− Pel que fa als ingressos corrents derivats dels impostos directes, assoleixen una xifra de 1.867.549 € amb la nova 
ciutat construïda que proposa el POUM ja plenament executada i amb el 100% del sostre consolidat. Aquest ingrés 
corrent es pot considerar com ingrés ordinari anual derivat de l’IBI d’urbana i l’impost sobre els vehicles de tracció 
mecànica, amb unes xifres estimades de 1.576.063 € anuals, 291.486 € anuals, respectivament. 

 
− Pel que fa a l’impost directe sobre activitats econòmiques, i per criteris de prudència, la present sostenibilitat 

econòmica no estima l’ingrés derivat d’aquest impost i suposa doncs uns resultats conservadors en el balanç 
econòmic corrent del POUM. la Llei 51/2002, de 27 de desembre, de reforma de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
Reguladora de la Hisendes Locals va modificar l’articulat en matèria d’exempció de l’impost municipal que grava 
l’exercici d’activitats empresarials, professionals i artístiques. Des del 1 de gener de 2003 les persones jurídiques 
amb una facturació anyal neta inferior a 1 milió d’euros i totes les persones físiques, sense límit de facturació, estan 
exempts del pagament referit. Si a aquest fet li afegim que l’IAE es composa de tarifes municipals, provincials i 
nacionals, resulta incerta realitzar una estimació fiable sobre el potencial d’ingrés d’IAE que doni cobertura el POUM. 

 
− Els ingressos corrents puntuals s’estimen en un total de 13.424.494 € i responen a l’ingrés provinent de l’Impost de 

Construccions, Instal·lacions i Obres derivats del procés d’edificació. Aquest import es distribuirà per les diferents 
anualitats previstes per al període d’edificació del sostre que proposa el POUM de Sant Quirze del Vallès. 

 

− El augments demogràfics vinculats al desenvolupament del POUM de Sant Quirze del Vallès generarà un increment 
en la recaptació tributària per Taxes i altres ingressos derivades de l’execució del Pla. En aquest sentit, s’estima que 
aquests ingressos s’incrementin en 502.789 € anuals. Les transferències corrents rebudes d’altres administracions 
s’estimen també a partir de l’increment demogràfic i en un total de 1.135.204 € anuals. 

 

− D’altra banda, la despesa de personal s’estima pugui incrementar-se en 1.725.050 € amb el POUM plenament 
executat i a ple rendiment. 

 

− Pel que fa al manteniment futur de la nova ciutat construïda, s’estima un total anual de 1.421.581 €; composada per 
la despesa en manteniment del verd urbà (545.121 €), la despesa en neteja viària (66.461 €), la despesa en 
clavegueram (7.313 €), la despesa en manteniment d’enllumenat públic (118.876 €), la despesa en el servei de 
recollida de residus (652.033 €) i la despesa en mobilitat (31.777 €). 
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− En termes globals el POUM, en un escenari teòric de màxims (100% dels polígons i sectors executats), genera un 
potencial estalvi brut corrent de 198.765 € (equivalent a un 5% de l’estalvi brut corrent dels anys 2016 i 2017). Des 
d’aquest punt de vista, es garanteix la sostenibilitat econòmica i financera del POUM. 

 
Balanç corrent de la sostenibilitat econòmica del POUM de Sant Quirze del Vallès 

    Funcionament ordinari recurrent Funcionament ordinari puntual 

Impostos directes 1.867.549,22 1.867.549,22 0,00 

Sobre el capital 1.867.549,22 1.867.549,22 0,00 

Impost béns immobles urbana 1.576.063,04 1.576.063,04 0,00 

Impost vehicles de tracció mecànica 291.486,18 291.486,18 0,00 

Impost sobre l'Increment de Valor dels Immobles de Naturalesa Urbana 0,00 0,00 0,00 

Impostos indirectes  13.424.493,86 0,00 13.424.493,86 

Impost construccions, instal. i obres 13.424.493,86 0,00 13.424.493,86 

Taxes i Altres Ingressos 502.788,56 502.788,56 0,00 

Transferències corrents 1.135.203,66 1.135.203,66 0,00 

Transferències corrents 1.135.203,66 1.135.203,66 0,00 

INGRÉS CORRENT 16.930.035,30 3.505.541,44 13.424.493,86 

Despesa de Personal 1.725.050,26 1.725.050,26 0,00 

Despesa corrent béns i serveis  1.421.580,95 1.421.580,95 0,00 

Manteniment zones verdes 545.121,33 545.121,33 0,00 

Manteniment viari 66.461,48 66.461,48 0,00 

Servei d'enllumenat 118.875,84 118.875,84 0,00 

Servei de clavegueram 7.312,64 7.312,64 0,00 

Servei de recollida d’escombraries i residus 652.032,85 652.032,85 0,00 

Mobilitat 31.776,82 31.776,82 0,00 

Transferències corrents 160.144,88 160.144,88 0,00 

Transferències corrents 160.144,88 160.144,88 0,00 

DESPESA CORRENT   3.306.776,09 3.306.776,09 0,00 

Estalvi brut corrent 13.623.259,21 198.765,35 13.410.311,36 

Font: Elaboració pròpia Equip redactor 

 
Pel que fa al balanç de capital del POUM, al llarg del document s’ha posat de manifest les limitacions inversores via nou 
endeutament que suposa la Llei d’estabilitat pressupostària i la Regla de Despesa. 
 
Tenint en compte la capacitat d’autofinançament manifestada per l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès aquests darrers 
anys, podem estimar ±250.000 €/any per als 12 anys vigència POUM (3.000.000 € via recursos propis). La resta de 
recursos econòmics per afrontar les inversions enumerades en el POUM aniran en funció de la capacitat per trobar i 
disposar de Subvencions/Transferències finalistes en cada moment. Aquesta priorització d’inversions davant l’escassetat 
de recursos disponibles per a inversions de les administracions locals es concentra, en aquest cas, en destinar els 
recursos propis d’inversió a la reurbanització del Parc del Torrents durant el període de vigència del POUM. 
 
Pel que fa a la resta d’inversions, aquestes podran ésser assumides per la Hisenda Municipal en la mesura que s’activin 
al llarg del temps els recursos econòmics necessaris en termes de subvencions i/o transferències de capital finalistes 
d’altres administracions, o bé oportunitats de finançament via fons europeus, convenis, permutes, etc. (la via de nou 
endeutament hauria d’anar complementada a un increment de la pressió fiscal).  
 
D’altra banda cal destacar que la capacitat d’autofinançament es veurà incrementada pels aprofitaments urbanístics que 
l’administració actuant rebrà en concepte de cessió obligatòria i gratuïta.  
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Barcelona, juliol 2022 



 
 

 
 

 

 

 

DILIGÈNCIA, per fer constar que el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de 
Sant Quirze del Vallès, ha estat aprovat provisionalment pel Ple de l’Ajuntament de 
29/09/2022, i aquest document de 26 pàgines en forma part. 

Sant Quirze del Vallès, a data de la signatura 

El secretari acc., 

 

 

 

Pere Gallego Cañizares 
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