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Butlletí mensual d’informació municipal - Ajuntament de Navàs

PRESSUPOST 2014

El proppassat 17 de març el Ple de l’Ajuntament va aprovar el pressupost per aquest
any 2014. Aquí teniu una comparació del pressupost d’enguany amb les dades realment executades l’any passat juntament amb una explicació de cadascun.

INGRESSOS
· Els impostos directes
són: l’IBI, l’impost sobre
el vehicles, l’IAE, plusvàlues, etc.
· Els impostos indirectes
són l’impost sobre construccions, entre altres.
· Les taxes són ingressos sobre serveis que es
presten; és a dir, la recollida d’escombraries,
escoles, servei de clavegueram, etc.
· Les transferències corrents són ingressos per

DESPESES
despesa corrent que
rep l’Ajuntament des de
l’Estat, la Generalitat, etc.
· Els ingressos patrimonials són lloguers que
cobra l’Ajuntament de les
antenes de telefonia, el
bar de l’estació, etc.
· Les transferències de capital són subvencions per
a inversions de la Generalitat, Diputació, etc.
· Els passius financers són
els crèdits que es volen
demanar.

· Les despeses de personal comprenen tot el
personal de l’Ajuntament,
exceptuant la Residència d’Avis, i l’empresa de
· Serveis Municipals.
Les despeses corrents
són el capítol on hi ha les
despeses de llum, gas,
reparacions, etc.
· Les despeses financeres
són els interessos i comissions de les entitats
financeres.

· Les transferències corrents són les subvencions
que dóna l’Ajuntament a
les entitats, la Residència...
· Els passius financers
són les amortitzacions
dels préstecs que té
l’Ajuntament.
· Les inversions reals són
les inversions que fa
l’Ajuntament, en aquest
capítol també hi ha inclòs
el pagament de les sentències.

Liquidació

Pressupost

Liquidació

Pressupost

2013
Totals

2013
Totals

2013
Totals

2013
Totals

I Impostos directes (l’IBI, vehicles, l’IAE, plusvàlues, etc.)

2.710.163€

2.624.322€

II Impostos indirectes (sobre construccions, entre altres)

-4.964€

5.000€

exceptuant la Residència d’Avis, i l’empresa de Serveis Municipals)

2.146.939€

2.299.020€

III Taxes i altres ingressos (escombraries, escoles, clavegueram...) 1.077.484€

1.014.326€

II Desp. corrents en bens i serveis (despeses de llum, gas...)

1.442.261€

1.599.163€

36.702€

23.736€

798.733€

1.166.733€

INGRESSOS

IV Transferències corrents (ingressos per despesa corrent que
rep l’Ajuntament des de l’Estat, la Generalitat, etc.)

2.114.742€

1.808.201€

21.322€

36.291€

5.918.746€

5.488.140€

0€

0€

298.001€

160.665€

0€

0€

175.000€

290.855€

0€

0€

de les antenes de telefonia, el bar de l’estació, etc.)

VI Alienació d’inversions
VII Transferències de capital
(subvencions per a inversions de la Generalitat, Diputació, etc)

VIII Actius financers
IX Passius financers (els crèdits que es volen demanar)
Contribucions especials (ingressos dels ciutadants
per p.e. urbanitzar un carrer)

TOTAL EXTRAOR.
TOTAL INGRESSOS

I Despeses de personal (personal de l’Ajuntament,

III Despeses financeres ( interessos i comissions bancs)
IV Transferències corrents (subvencions que dóna l’Ajuntament
a les entitats, la Residència, etc.

V Ingressos patrimonials (lloguers que cobra l’Ajuntament

TOTAL ORDINARI

DESPESES

473.001€

451.250€

6.391.748€

5.939.660€

COMPARACIÓ INGRESOS
3.000.000€

2013 Liquidació
2014 Pressupost

2.500.000€
2.000.000€

93.521€

70.465€

4.518.156€

5.159.116€

1.379.688€

780.544€

VII Transferències de capital

0€

0€

VIII Actius financers

0€

0€

TOTAL EXTRAOR.

1.379.688€

780.544€

TOTAL INGRESSOS

5.897.844€

5.939.660€

IX Passius financers (amortitzacions dels préstecs)

TOTAL ORDINARI
VI Inversions reals (inversions que fa l’Ajuntament,
pagament de les sentències)

COMPARACIÓ DESPESES
2.500.000€

2013 Liquidació

2.000.000€

2014 Pressupost

1.500.000€

1.500.000€

1.000.000€

1.000.000€

500.000€

500.000€
0€

0€
III Taxes
IX P. Financers
II Directes
V Ing. Patrimonials

III Financeres
I Personal

IX Passius fin.

ROMANENT DE TRESORERIA
ROMANENT DE TRESORERIA
1 Fons líquids

2010

2011

2012

2013

224.917€

201.453€

254.376€

149.022€

1.546.307€

1.775.317€

1.657.039€

2.239.169€

-1.541.716€

-831.724€

-720.869€

-882.149€

229.509€

1.145.046€

1.190.546€

1.506.042€

II Saldos de dubtós cobrament

-179.542€

-190.790€

-492.375€

-512.665€

III Excés de finançament afectat

-21.615€

-13.673€

-38.107€

-144.505€

28.353€

940.584€

660.064€

848.871€

2 Drets pendents de cobrament
3 Obligacions pendents de cobrament

I Romanent de tresoreria total

I Romanent de tresoreria total per a
IV despeses generals (I-II-III)
· Els fons líquids són els diners que té l’Ajuntament.
· Els drets pendents de cobrament són la suma de
les quantitats que li deuen
a l’Ajuntament, ja siguin els
ciutadans o l’administració
central o autonòmica.
· Les obligacions pendents
de cobrament són els diners que l’Ajuntament deu
als proveïdors, en queden
exclosos els crèdits i les
sentències.
· Els saldos de dubtós cobrament són una previsió
de deutes que s’arribaran a
cobrar.
· L’excés de finançament
afectat són diners que ens
han donat per una finalitat
concreta i només els podem
gastar per aquesta finalitat.
· Resumint, el romanent de
tresoreria ens diu que si
l’Ajuntament cobrés tot el
que li deuen, pagués a tothom a qui deu i li descomptéssim els saldos de dubtós
cobrament i els diners per
pagar unes inversions concretes. L’Ajuntament tindria
848.871€

Tots aquests resultats positius ens indiques que anem
pel bon camí, i pas a pas
anem sanejant els comptes de l’Ajuntament, però
encare ens queda un llarg
camí a recórrer abans no
puguem fer un pressupost
sense les càrregues de les
sentències.
Per aquest any 2014 no-

més amb sentències pagarem 488,292,07€ que
estan incloses dins el capítol d’inversions, el que
vol dir que un 63% de les
inversions previstes per
aquest any són per pagar
les sentències. A aquests
488,292,07€ cal sumar-hi
78.000€ més de sentencies comptabilitzades l’any
passat però no pagades.

Ens adaptem a les necessitats de les famílies

NOUS HORARIS I CALENDARIS
Inici de curs el 4 de setembre, es treballaran dies de nadal,
setmana santa i acabarem el curs el 24 de juliol.
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