
Proposta pressupost general per al 2016
INGRESSOS

22.019.362 € (-6% / 23.423.705 €) Entre parèntesis, dades 2015

OPERACIONS CORRENTS (1+2+3+4+5) -> 21.013.362 € (0,3% / 20.956.060 €)

1. IMPOSTOS DIRECTES -> 11.960.650 € (5,5% / 11.337.920 €)
Graven la renda o la riquesa: plusvàlua, IBI, IAE i vehicles.

2. IMPOSTOS INDIRECTES -> 518.310 € (-34,8% / 794.494 €)
Graven el consum general (únic impost): el de la construcció

3. TAXES, PREUS PÚBLICS, ALTRES -> 3.192.614 € (-11,1% / 3.590.725 €)
Taxa: tribut per a la prestació de serveis obligatoris a la ciutadania
Preu públic: grava la prestació voluntària d’un servei.

4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS -> 4.616.738 € (0,3% / 4.604.413 €)
Transferències, destinades a diferents finalitats,
que l’ajuntament rep d’altres administracions o empreses

5. INGRESSOS PATRIMONIALS -> 725.050 € (15,4% / 628.508 €)
Els que rep l’ajuntament directament d’empreses o particulars.
Exemples: interessos comptes bancaris, lloguers concessions (xemeneia, bars)

OPERACIONS DE CAPITAL (6+7) -> 306.000,00 € (-81,7% / 1.669.569 €)

6. ALIENACIÓ INVERSIONS REALS -> 0 € (0% / 0 €)
Respon al concepte de venda de patrimoni 

7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 306.000 € (-81,7% / 1.669.569 €) 
Són les transferències amb finalitat d’inversió

OPERACIONS FINANCERES (8+9) -> 700.000 € (-12,3% / 798.077 € )

8. VARIACIÓ ACTIUS FINANCERS -> 20.000 € (-86,7% / 150.000 €)
Correspon a les bestretes autoritzades 

9. VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS -> 680.000 € (4,9% / 648.077 €)
El que correspon al nou endeutament, al crèdit que es concerta 36,8%



Proposta pressupost general per al 2016
DESPESES

22.019.362 € (-6% / 23.423.705 €) Entre parèntesis, dades 2015

OPERACIONS CORRENTS (1+2+3+4) -> 20.015.347€ (3,1% / 19.410.499 € )

1. PERSONAL -> 8.627.213 € (5,50% / 8.177.343 €) 
Pagament de les retribucions del personal municipal

2. COMPRA BÉNS CORRENTS I SERVEIS -> 9.076.881 € (3,0% / 8.812.919 €) 
Despesa corrent de bens i serveis

3. INTERESSOS -> 151.265,17 € (-28,9% / 212.724 €) 
Pagament dels interessos bancaris

4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS -> 2.159.986,91 € (-2,2% / 2.207.512,58 €)
El que l’ajuntament transfereix a altres administracions, empreses...

OPERACIONS DE CAPITAL (6+7) -> 1.250.450 € (-61,0% / 3.205.655 €) 

6. INVERSIONS REALS -> 894.476 € (-54,4% / 1.962.417 €) 
El que es destina a inversió

7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL -> 355.974 € (-71,4% / 1.243.237 €) 
Les que es destinen a tercers, perquè aquests executin inversions 

OPERACIONS FINANCERES (7+8) -> 753.566 € (-6,7% / 807.552 €)

8. VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS -> 38.320 € (-74,8% / 152.000 €)
Correspon a les bestretes autoritzades

9. VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS -> 715.246 € (9,1% / 655.552 €) 
Amortitzacions dels préstecs sol·licitats

Document provisional entregat a les persones assistents a l’acte públic de 
presentació del pressupost municipal per al 2016, el dimecres 9 de 
desembre de 2015 al Casal de Joves de Sant Just Desvern.


