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Terrassa és el tercer municipi més
endeutat de tot Catalunya
La cocapital del Vallès Occidental puja al podi de les ciutats amb un major
endeutament en termes absoluts amb 180 milions d'euros | Hi ha un centenar
d'ajuntaments sense deute, entre els quals hi ha Rellinars | A Viladecavalls, el
repartiment del deute tocaria a 537,40 euros per habitant, la xifra més elevada
després de Terrassa
Els municipis d'Aguilar de Segarra (6.154 euros), Capolat (5.315 euros), Pujalt (4.126 euros) i
Ogassa (4.000 euros) són els que registren un deute públic municipal per càpita més elevat de
Catalunya, segons les dades del (http://www.minhap.gob.es/caES/Areas%20Tematicas/Administracion%20Electronica/OVEELL/Paginas/DeudaViva.aspx)
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques ( http://www.minhap.gob.es/caES/GobiernoAbierto/Paginas/GobiernoAbierto.aspx) , creuades amb el padró municipal de
l'Idescat de 2015. Els tres primers municipis pertanyen a la demarcació de Barcelona, mentre que
Ogassa pertany a la de Girona.
El municipi amb més deute per habitant de les comarques de Lleida és els Omells de na Gaia
(3.992 euros), mentre que l'Ametlla de Mar (2.449 euros) encapçala aquesta classificació a la
demarcació de Tarragona. En termes absoluts, els municipis més endeutats són Barcelona (amb
un deute de 836,1 milions d'euros), seguit de Reus (221,5 milions), Terrassa (180,1 milions),
Tarragona (176,5 milions) Lleida (174,5 milions), Mataró (127,8 milions), l'Hospitalet de Llobregat
(107,1 milions), Sabadell (93,7 milions), Badalona (90,4 milions), i Vilanova i la Geltrú (84,2
milions).
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Aguilar de Segarra, un petit municipi amb un gran deute
A la demarcació de Barcelona, el municipi més endeutat és Aguilar de Segarra, que compta amb
un deute públic municipal de 1.514.000 euros, que repartit entre els seus 246 habitants
representa un endeutament per càpita de 6.154 euros. Seguidament, el municipi de Capolat
registra un deute de 489.000 euros, que equival a repartir una càrrega de 5.315 euros entre els
seus 92 habitants. Pujalt compta amb 198 habitants, que es reparteixen els 817.000 euros de
deute a raó de 4.126 euros per càpita. Després hi ha dos municipis del Maresme: Santa Susanna
(10.332.000 euros a repartir entre 3.275 habitants: 3.154 euros per càpita), i Vilassar de Dalt (24,6
milions d'euros entre 8.964 habitants: 2.740 euros).
Pel que fa als municipis de la nostra comarca, el més endeutat és Terrassa amb els 180,1
milions d'euros, el que suposaria una càrrega de 836,48 euros entre els 215.214 habitants.
Viladecavalls amb 3.958.000 milions d'euros, que equivaldria a 537,40 euros per càpita.
Seguidament hi ha Castellbisbal amb 3.863.000 euros (312,44 euros per habitant). A més
distància trobaríem Vacarisses amb 2.046.000 euros (333,06 euros per habitant), Matadepera amb
un deute viu de 1.185.000 euros (133,14 euros per habitant), i Ullastrell amb 322.000 euros de
deute (157,61 per habitant).
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Un centenar de municipis sense deute
Per contra, segons les dades d'Hisenda, hi més d'un centenar de municipis a tot Catalunya que
no registren cap deute i n'hi ha a les quatre demarcacions. Entre els quals a la nostra comarca hi
ha Rellinars.
Cal dir que la majoria són petites poblacions com Sant Agustí de Lluçanès, Fulleda, Sant Sadurní
d'Osormort, Santa Maria de Merlès, Torroja del Priorat, Rupit i Pruit, o Gisclareny, entre d'altres.
Però també hi ha poblacions de mida mitjana que mantenen els seus comptes públics sense cap
deute, com Gurb, Fornells de la Selva, Sant Martí Sarroca, la Granada, Constantí, el Bruc o Avinyó,
entre d'altres. Totes les ciutats de més de 10.000 habitants tenen deutes, però les que en tenen
menys per habitant són Abrera (1,82 euros per càpita), Sant Pere de Ribes (4,31 euros per càpita) i
Montgat (4,43 euros per càpita).
Totes les dades de deute viu dels ajuntaments en data 31 de desembre 2015
(http://www.minhap.gob.es/caES/Areas%20Tematicas/Administracion%20Electronica/OVEELL/Paginas/DeudaViva.aspx)
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