
Estudi comparatiu evolució tancament pressupostari 
 
 

Presentem la liquidació del pressupost corresponent a l’exercici 2013. Aquesta liquidació mostra uns paràmetres essencials. En primer lloc l’estat real d’ingressos I despeses de l’exercici en 

curs, el que dona una realitat acurada de la situació en exercici tancat de la Corporació, molt més que el pressupost, que, tot I que tradicionalment ha tingut més rellevància política I 

mediàtica, no deixa de ser res més que previsions, que poden ser realistes o no. Però a banda, cal tenir en compte que la liquidació pressupostària, també dona una visió de l’estat de la 

hisenda municipal, consolidat amb les dades anteriors. Per aquest darrer motiu, es important creiem important la realització d’un estudi que compari aquestes dades a llarg termini, 

especialment amb el romanent líquid de tresoreria. 

1.- INGRESSOS. 

Cal destacar en aquest primer apartat d’ingressos, que ens referim a Drets reconeguts nets, és a dir ingressos que l’Ajuntament compta exigir a tercers, però que en cap cas vol dir que 

aquests s’hagin ingressat en els comptes municipals.  De l’estudi d’aquestes dades, es percep clarament el que han baixat les transferències de capital del capitol 7 d’ingressos, és a dir els 

diners que administracions superiors atorgaven a l’Ajuntament per fer obres i inversió  en general. Observem que aquestes han passat dels 1.7 ME l’any anterior a no arribar als 100.000 

euros d’enguany Respecte als ingressos corrents, aquests també pateixen una davallada significativa any rera any, en aquest cas de prop de mig milió d’euros acumulat, bàsicament en 

l’apartat de taxes, preus públics i ingressos diversos. 

 

EXERCICI 2013 EXERCICI 2012 EXERCICI 2011

4.5.1.- Drets reconeguts nets 4.5.1.- Drets reconeguts nets 4.5.1.- Drets reconeguts nets 

Capítol Drets nets Capítol Drets nets Capítol Drets nets

Capítol 1.- Impostos directes 3.784.770,68 € Capítol 1.- Impostos directes 4.069.117,69 € Capítol 1.- Impostos directes 3.513.415,15 €

Capítol 2.- Impostos indirectes 66.719,36 € Capítol 2.- Impostos indirectes 74.401,34 € Capítol 2.- Impostos indirectes 123.474,68 €

Capítol 3.- Taxes, preus públics, i

altres ingressos
2.868.854,61 €

Capítol 3.- Taxes, preus públics, i

altres ingressos
3.364.471,17 €

Capítol 3.- Taxes, preus públics, i

altres ingressos
3.516.163,28 €

Capítol 4.- Transferències corrents 3.403.861,48 € Capítol 4.- Transferències corrents 3.053.955,14 € Capítol 4.- Transferències corrents 3.406.056,20 €

Capítol 5.- Ingressos patrimonials 103.550,58 € Capítol 5.- Ingressos patrimonials 87.068,41 € Capítol 5.- Ingressos patrimonials 153.684,19 €

Total operacions corrents 10.227.756,71 € Total operacions corrents 10.649.013,75 € Total operacions corrents 10.712.793,50 €

Capítol 6.- Alienació d’inversions reals 0,00 €
Capítol 6.- Alienació d’inversions

reals
0,00 €

Capítol 6.- Alienació d’inversions

reals
0,00 €

Capítol 7.- Transferències de capital 91.683,13 € Capítol 7.- Transferències de capital 1.702.961,43 €
Capítol 7.- Transferències de

capital
1.564.599,96 €

Capítol 8.- Actius f inancers 0,00 € Capítol 8.- Actius f inancers 0,00 € Capítol 8.- Actius f inancers 0,00 €

Capítol 9.- Passius f inancers 0,00 € Capítol 9.- Passius f inancers 0,00 € Capítol 9.- Passius f inancers 0,00 €

Total operacions de capital 91.683,13 € Total operacions de capital 1.702.961,43 € Total operacions de capital 1.564.599,96 €

Total drets reconeguts nets 10.319.439,84 € Total drets reconeguts nets 12.351.975,18 € Total drets reconeguts nets 12.277.393,46 €
  

 


