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MAPES Tres-cents municipis han
retallat el pressupost els darrers
quatre anys
A la Garrotxa passa amb Sant Aniol de Finestres, Mieres i la Vall d'en Bas.
Consulteu la despesa del vostre ajuntament i com ha evolucionat els darrers
anys
Nota sobre el mapa: Clicant al requadre inferior dret, s'amaga la llegenda. Picant sobre cada
municipi, es desplega el seu nom, els habitants, despesa per habitant i despesa total, tot per
l'any del darrer pressupost disponible, i la concreció de quin és aquest any, així com la despesa
total i per habitant, el 2014, i l'evolució percentual des de llavors fins al darrer pressupost
disponible. També es pot fer més o menys gran el zoom de la imatge.
L'etapa de les retallades en les comptes municipals encara dura. Així s'evidencia si es comparen
els pressupostos aprovats el 2018 (o, en alguns casos, els de l'últim exercici disponible) en el
comparador del portal de transparència
(http://pressupostosmunicipals.transparenciacatalunya.cat/) de la Generalitat. Si s'analitzen
aquestes dades, 295 municipis encara no havien assolit llavors el nivell de despesa del 2014,
l'últim any de l'anterior legislatura (els comptes del 2019 encara no estan disponibles en
l'aplicació). En 46 casos, fins i tot, el pressupost era un 30% inferior o més.
Les caigudes més pronunciades es donen en municipis petits com Prullans (Cerdanya), on la
despesa pressupostada cau de 643.185 euros a 109.881, a la Quar (Berguedà), on passa de
327.927 euros a 69.654, o a Odèn (Soldonès), on passa d'1.007.662 euros a 261.649. Tot i això,
també hi ha una vintena de municipis de més de 10.000 habitants que han retallat despesa i,
entre els que tenen els comptes de 2018 disponibles, el que l'ha reduïda més és Balaguer
(Noguera), un 21,7%, molt per davant de Piera, amb un 11,2%, o Tàrrega (Tàrrega), un 7,9%.
On creix més la despesa
Per contra, també hi ha molts municipis que han incrementat molt el capítol de despeses. Els que
més ho han fet també són pobles com les Valls d'Aguilar (Alt Urgell), que l'han inflat de 266.884
euros a 997.411 euros; Sant Miquel de Campmajor (Pla de l'Estany), de 190.274 a 672.402, o
Sora (Osona), de 264.000 a 734.911. Pel que fa als municipis de més de 10.000 habitants, els
que han augmentat més la despesa són Deltebre (Baix Ebre), que ho ha fet un 59,1%; les
Franqueses del Vallès (Vallès Oriental), un 50,3%; Mollerussa, un 39,9%; i la Bisbal d'Empordà
(Baix Empordà), un 34%.
En tot cas, la despesa pressupostada per uns municipis i altres varia molt i, en general, els
pobles petits tenen proporcionalment unes majors partides per càpita. En aquest sentit, els de
menys de 200 habitants tenen pressupostos d'uns 2.606 euros per veí, de mitjana, una quantitat
que cau fins als 1.808,7 euros, en els d'entre 200 i 500 habitants. La despesa va reduint-se a
mesura que va creixent el municipi, fins als 984,9 euros per habitant en les ciutats de més de
100.000 habitants. Excepte en el cas de Barcelona, on hi puja fins als 1.691 euros.
DESPESA DELS AJUNTAMENTS PER HABITANT, AGRUPATS EN FUNCIÓ DEL SEU
TAMANY
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Anant a casos concrets, on la despesa per habitant és més alta és a Forès (Conca de Barberà),
de tan sols 42 habitants, on l'Ajuntament podria repartir 12.437,8 euros a cadascun. El segueix
Ascó (Ribera d'Ebre), amb 8.969,6 euros per habitant, Pujalt (Anoia), amb 8.223,8 euros, i just
després Castell-Platja d'Aro (Baix Empordà), que ja supera els 10.000 habitants i disposa d'un
pressupost de 7.704,3 euros per a cadascun.
Per contra, on és més baix el pressupost per càpita és a Prullans (Cerdanya), on el consistori tan
sols disposa de 490,6 euros per cadascun dels 224 habitant. Avinyonet del Penedès (Alt
Penedès), amb 587,2 euros per habitant, estaria en el segon lloc per la cua, seguit per Olius
(Solsonès) i Santa Eulàlia de Riuprimer (Osona), amb 612,9 euros i 633,5 euros, respectivament.
El municipi de més de 10.000 habitants amb un pressupost més petit és Badalona
(Barcelonès), amb tan sols 741,3 euros per habitant, menys de la meitat que Barcelona.

Nota sobre el mapa: Clicant al requadre inferior dret, s'amaga la llegenda. Picant sobre cada
municipi, es desplega el seu nom, els habitants, despesa per habitant i despesa total, tot per
l'any del darrer pressupost disponible, i la concreció de quin és aquest any. També es pot fer
més o menys gran el zoom de la imatge.
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